
 

 

DESMOLCHEM S 
Desmoldante e Deslizante de Superfície 

  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
DESMOLCHEM S é um desmoldante, deslizante e lubrificante em diversas superfícies, 
indicado para indústrias de plásticos, espumas, couros, metalúrgica, tecelagem, 
gráficas e indústrias alimentícias. 
 

INSTRUÇÃO DE USO 
DESMOLCHEM S deve ser utilizado puro e conforme segmento de mercado: 

 Como agente deslizante em fábricas de colchões, aplicar o produto sobre a 
plataforma de corte. 

 Como anti respingos em soldas (MIG/TIG), aplicar no bico dosador. 
 Como lubrificante nas indústrias de confecções, aplicar nas agulhas e pentes 

para evitar aquecimento e aumentar a velocidade do trabalho. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor e odor característico. 
 pH: não se aplica 
 Teor de ativos: acima de 32% 
 Peso específico: 1,320 – 1,360 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20cps 

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO DESMOLCHEM S 
Indústrias de plásticos em geral, empresas de solda, fábricas de colchões de espuma, 
confecções e etc. 
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