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1. APRESENTAÇÃO  
DECO’O é um óleo de descofragem vegetal, diluível em água, que assegura três funções: 
desmoldagem, proteção e simplificação da manutenção. 
 
2. VANTAGENS 
• Utilizável em todos os tipos de moldes, cofragens o u painéis de cofragem . 
• Utilização muito económica, uma vez que é usado em alta diluição . 
• Emulsão branca leitosa após diluição com água: aplicação visível do produto. 
• Forma uma película gorda  e contínua imediatamente após a aplicação. 
• Não deixa resíduos sobre o suporte desmoldado, os quais poderiam impedir a adesão posterior de 

tintas, gesso, rebocos, etc. 
• Constituído exclusivamente por produtos de origem natural. 
• Biodegradável a 100%. 
• Não contém derivados do petróleo, produtos tóxicos, parafina, cera ou álcoois. 
• Não tóxico para o aplicador e para o ambiente . 
 
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
DECO’O não possui propriedades perigosas ou inconvenientes particulares, seja qual for o modo de 
aplicação: 
- Em estaleiro: Especialmente recomendado para painéis de cofragem (madeira baquelizada ou não, 

metal, poliéster) devido à ausência de solvente e de óleo mineral. 
 
- Em prefabricação: recomendado em substituição das emulsões clássicas, quando os betões devem 

ser tratados com ácido ou areados posteriormente em virtude da ausência de rugosidade, e mesmo 
em caso de excesso. 

 
DECO’O é utilizado por empresas de construção, obras públicas, centrais de betão (camião-betoneira, 
betoneiras, basculantes de camião, proteção de janelas, estacas, andaimes, etc.). 
  
 

4. MODO DE EMPREGO 
Recomendações de aplicação: em conformidade com o DTU 59-1:  

Preparação dos suportes: 
Os suportes devem estar isentos de patologias, secos e limpos.  

- Eliminar      Leitadas com DECAP CIM SF ou DECAP BIO .  
Vestígios de óleos e gorduras com EURO KLINE . 
Partículas não aderentes (raspagem), poeiras (escovagem). 

 
Utilização: 
DECO’O é aplicado com trincha, pincel, pulverizador ou outro meio de aplicação (bomba motorizada, 
etc.).  
Aplicar DECO’O de forma regular e uniforme, de baixo para cima. 
 
Precauções: 
Prever a diminuição em 50% da taxa de diluição em presença de humidade elevada na atmosfera ou 
nos suportes. 
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Aplicação: 

Condições de aplicação : DTU 59-1  

Temperatura de aplicação : Entre +5 °C e +35 °C 

Ferramentas de aplicação : Trincha, rolo, pulverizador (bico azul), bomba motorizada 

Diluição : 
Cofragens metálicas: 1 l de DECO’O com 5 l de água 

Cofragens de madeira: 1 l de DECO’O com 10 l de água 

Limpeza das ferramentas : Água 

 
5. CARACTERÍSTICAS 

Apresentação : Concentrado: Líquido oleoso translúcido, de cor palha 

Pronto a utilizar: Emulsão leitosa branca 

Massa volúmica : 0,92 ±0,05 g.cm-3 

Rendimento : 20 m²/l de material pronto, em função da porosidade do suporte 

Corresponde a 100 a 200 m²/l de concentrado 

Conservação : 1 ano na embalagem original fechada 

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança). 
 

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 
• Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr. 
• Conservar ao abrigo das geadas. 
• Não aplicar com chuva ou na iminência de intempérie. 
• Não aplicar em suportes gelados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a 
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie 
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não 
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.  

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.  


