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Informação Técnico-Comercial  
Construção  

 

Antiaderentes para betão, o último desenvolvimento da FUCHS. 
O RENOCAST MIX 15 e RENOCAST MIX ECO são a nova proposta da empresa 
especialista em lubrificantes. 
 
A conhecida empresa de Lubrificantes FUCHS 
amplia a sua gama de antiaderentes para betão 
com dois novos produtos protetores: 
RENOCAST MIX 15 e RENOCAST MIX ECO, 
destinados a empresas de fabricantes de 
betão e aquelas que os transportam.  
 
Para evitar trabalhos de limpeza agressivos 
que requerem uma grande quantidade de 
tempo, esforço e dinheiro, e que maltratam as 
superfícies, afetando até mesmo a qualidade 
da produção e vida útil do equipamento, é 
conveniente o uso de antiaderentes em 
todos os processos onde o betão está em 
contacto com máquinas e equipamentos.  
 
O RENOCAST MIX 15 e RENOCAST MIX 
ECO apresentam as mais altas prestações de 
proteção com a finalidade de oferecer uma 
redução do trabalho e manutenção, 
aumentando assim a vida útil de todos os 
elementos e garantindo uma alta qualidade 
nos seus processos.  
 
Além disso, o RENOCAST MIX ECO é o primeiro antiaderente protetor biodegradável com estas características. 
Tal facto, tem por base a FUCHS considerar que a sustentabilidade é um elemento fundamental da gestão corporativa, 
até ao ponto de se converter num compromisso fundamental da empresa e de investir na criação de métodos de produção 
que respeitam o meio ambiente e compatibilidade ambientais. 
 

 

Entre os principais benefícios do RENOCAST MIX 15 e RENOCAST MIX ECO encontram-se: 
 
 

 Grande poder antiaderente e protetor. 

 Facilita a limpeza e manutenção de qualquer maquinaria, betoneiras, bombas ou silos. 

 Simplifica o trabalho diário. 

 Reduz significativamente os custos e esforços de manutenção. 

 Proteção anticorrosiva. 

 Produto de fácil aplicação e pronto a usar. 

 Excelente resistência à água. 
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Sobre a FUCHS:  
 

O Grupo FUCHS desenvolve, produz e comercializa lubrificantes e especialidades relacionadas há mais de 80 anos - 
para praticamente todas as aplicações e setores. A empresa, fundada em Mannheim em 1931, tem mais de 100.000 
clientes e 50 empresas a nível mundial. A FUCHS é o maior fabricante independente de lubrificantes em todo o mundo. 
Os mercados mais importantes em termos de vendas são a Europa Ocidental, Ásia e América do Norte. 
 

Sobre o Compromisso FUCHS e o Meio Ambiente: 
 

A FUCHS considera a sustentabilidade como um elemento chave da boa gestão corporativa. Possui o seu próprio Guia 
de Sustentabilidade que contém especificações de práticas empresariais responsáveis, e é considerado um quadro 
vinculativo sobre sustentabilidade para as operações de negócios globais do Grupo. Com base nisso, a FUCHS está 
comprometida com três objetivos principais de sustentabilidade, colocados em prática com um sistema integral 
indicador do desempenho do sistema, e que estão documentados no relatório anual de sustentabilidade da empresa. 
 
 
 
 

Contacte-nos! Estamos à sua disposição para prestar Assistência Técnica individualizada. 
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