
Internal & External Mold Releases 



Desmoldante semipermanent  vs   Desmoldante tradicional 

• Soluções de resinas reativas 
• Cura no molde 
• Forma uma barreira química 
• Camada fina com forte revestimento 

• Ficam residuos no molde 
• Forma uma barreira física 
• Recheia poros no molde 
• Se transfere na peça (mancha) 

How  Release  Works 

MOLD 

Adesão fraca na superficie União química forte 

Deixa um filme na superficie do 
molde criando depósitos de material 

lo evaporação 

Ceras, Polimericos, PVA 

MOLD  

Cômo o desmoldante externo trabalha 

Cura do desmoldante quando exposto a atmosfera 
ou a temperatura quando aplicado no molde 



Molde novo 
 

Lavar com água 

morna 

Molde com 
textura 

 

Lavar com água 

morna 

Mudando de 

Semi-Permanente 

Ver compatibilidade 

ou 

 

Mudando de cera 
desmoldante 

 

Lavar com água 

morna 

Semi-Permanente 
base água 

Aplicar com 

 

 

Qualquer temperatura 

de água 

 

Repetir 

Preparação para aplicação do SEMI-PERMANTE 
Recomendação de limpeça 



APLICAÇÕES QUE TEM GELCOAT 
Molde aberto– Infusão – RTM parte “A” e/ou “B” 

Limpador de 
uso geral 

Selador 

Desmoldante 
•  Lavar com água morna 

•  Aplicar úmedo 

•  Limpar antes de secar 

•  Repetir até limpar 

•  Aplicar em duas 

camadas 

•  Pouco brilho quando 

seca 

•  15 minutos entre 

camadas 

•  30 minutos depois da 

ultima 

• 3 camadas 

•  15 minutos entre 

camadas 

•  30 minutos depois da 

ultima 

Solvent-based Semi-Permanent 

Desmoldante 
 Aplicar e deixar secar 
 

 Aplicar e dar polimento 
 



Náutica, 
Transporte, 

Piscinas, outros… 

 



* Poderia se usar para peças com gelcoat primer 

Aplicação a temperatura ambiente 

Aplicação com moldes aquecidos 

APLICAÇÕES QUE NÃO TEM GELCOAT* 
Resina DCPD – Concreto polimérico - RTM  parte “B”- PU  

Solvent-based Semi-Permanent 



NOTA : CADA MARCA DE SEMIPERMANENTE  
RECOMENDA DIFERENTES METODOS DE APLICAÇÃO. 

JOGUE FORA A TOALHA LOGO DE USAR 

Dobrar dois papel toalha em 1/4 

Molhar com o desmoldante 

Retirar o excesso 

PRONTO 

28. 

Preparação para aplicar 



Wipe On  Application (no polishing – used for 818) 

 Aplicar uma camada fina com o papel toalha 

 Usar um suave movimento linear 

 Não re-aplique, só transpor levemente em 

cada passe  

 Deixar secar e curar 

 Inverter o sentido da aplicação em cada 

camada 

31. 

X X 

A técnica de aplicar NÃO de “limpar ou retirar” 
Usada para 818 e toda a serie 19 de desmoldantes 



XTR  Sealer Application 

32 

 Trabalhar em pequenas areas (1.5 – 3 metros quadrados) 

 Aplicar uma camada fina com papel toalha 

 

 Aguardar aproximadamente 30 seg  
                    (assim que começar a brilhar) 

 
 Passe suavamente com papel toalha seco para 
homogenizar a pelicula do selador  
(não passar a mão) 

 Aguardar mais 2-3 minutos 

 Dar polimento com um trapo de algodão 

Aplicação do Selador XTR 
 



63. 

Cura apropriada para os desmoldantes Semi-permanentes 



 

 Nada adere a uma superfície muito lisa 

 Facil desmolde de postiços  

 100% base água. Aplicar e deixar secar 

Flanges & Bordas 



 100 % Base água 
 Desmoldante para epoxy, 

poliéster, ou ester vinilica 
 Aplicação por spray ou pano 
 Super-lisamento 
 
 
 
 
 
 

Filament Winding 
Prensado em frio 



Desmoldante Interno 
Pultrusão e outros 

Poliéster ou Ester vinilica 

                                      Poliéster ou Ester vinilica, DCPD 
Todo tipo de compósito com temperatura ou alta exotermia 

Promove desmolde– Limpador de molde – Usa menos, ou não  requer de desmoldante externo 
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