
 
 

 

 
FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda. 
Zona Industrial Maia 1 | Sector VII 
Trav. Eng. Nobre da Costa |  
4470-435 Moreira Maia 
Tel. 229 479 360 | Fax: 229 487 735 
 

 
 

Para mais Informações: 
www.fuchs.com/pt l fuchs@fuchs.pt  
 

 
 

 
 
 
 

 
       

 
 

 

Informação | Técnico-Comercial  
Construção  

RENOCAST – Descofrantes amigos do ambiente 
Dentro da extensa gama de descofrantes realçamos os produtos biodegradáveis e amigos 
do ambiente.
 

             
 
Hoje em dia os moldes utilizados são cada vez mais 
técnicos, exigem descofrantes de película cada vez 
mais fina e em menor quantidade. São utilizados novos 
materiais no revestimento destes moldes sendo que, 
por vezes, estes são aquecidos. 
 

Paralelamente, e uma vez que as preocupações 
ambientais estão cada vez mais presentes nas 
escolhas de produtos, existem diferentes necessidades 
de produtos biodegradáveis e que são cobertos pela 

gama RENOCAST – descofrantes amigos do 
ambiente. 

 

A extensa gama de descofrantes RENOCAST amigos do ambiente apresenta as seguintes características: 
 

RENOCAST DES 50 B ▪ Óleo vegetal para moldes de aço e de borracha. 

RENOCAST DES 50 BS ▪ Óleo vegetal para moldes de aço aquecidos. 

RENOCAST DES EB 50 ▪ Emulsão de óleo vegetal pronta-a-usar, para moldes de aço e borracha. 

RENOCAST DES EB 53 ▪ Emulsão de óleo vegetal pronta-a-usar, para moldes de travessas para TGV. 

RENOCAST DES EB 60 
▪ Emulsão de óleo vegetal pronta-a-usar, para moldes de travessas para TGV e 

operações difíceis. 

 
A gama RENOCAST apresenta também as seguintes vantagens: 
 

 acabamento excelente  
 betão sem manchas 
fácil limpeza dos moldes 

 superfícies facilmente 
tratáveis e homogéneas 

 excelente rendimento 

 
 

Propomo-nos ser o seu fornecedor principal, com garantia de alto nível de Inovação e Serviço. Através das empresas do Grupo 
FUCHS, podemos dar resposta às necessidades de aplicação da sua empresa, e apresentar soluções a nível global.  
Estamos à sua disposição para prestar Assistência Técnica individualizada. Contacte-nos! 
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