BOLETIM INFORMATIVO
CHIMICA EDILE DO BRASIL Ltda
PRODUTO - DEMOX

UM SUCESSO
RECENTE
Chimica Edile Do Brasil,
líder mundial e único
produtor no Brasil, de
argamassa expansiva –
DEMOX e FRACT-AG para
desmonte , corte de rocha e
concreto no setor da
demolição
a
frio.
Apresenta aos seus clientes
um novo desenvolvimento
do produto DEMOX, para
atender o mercado e os
clientes, cada vez mais da
melhor forma e seriedade .

O DEMOX é uma argamassa muito expansiva para demolição,
corte de rochas e concreto.
O DEMOX age em função da dilatação do seu volume, exercendo
nas paredes dos furos uma força unitária superior a 8.000t/m2,
provocando fraturas no material.
O DEMOX normal é usado na demolição a frio, com furos de
diâmetro de 32 a 40 mm e distância entre furos de 30/40 cm.

DESVANTAGEM NA DEMOLIÇÃO A FRIO.

“Alto custo de perfuração”
1: muito tempo para realizar a perfuração.
2:altos custos de peças de reposição e insumos.
3: altos número de furos (malha no máximo 40x40 cm)

“Resolução do problema”
1: Utilização de carretas pneumáticas ou hidráulicas.

2: rápida perfuração.
3: baixo número de furos (malha de 70 até 100 cm)

DESVANTAGENS DE USAR CARRETA PERFURADORA
COM ARGAMASSA EXPANSIVA
A argamasse expansiva comum no mercado, não consegue trabalhar com
perfuração com diametro maior de 45 mm.
A liberação violenta do material fora dos furos, normalmente conhecida
como ¨disparo”.
A carreta geralmente utiliza perfuração mínimo de 50/55 mm, máximo 70
mm.
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“Resolução do problema”
A NOVA GERAÇÃO DO DEMOX
1: Demox “NORMAL” - furo Ø 32 – 40 mm.
2: Demox “para furo MEDIO” – furo Ø 45 – 55 mm.
3: Demox “para furo GRANDE” – furo Ø 55 – 75 mm.
PARA SABER MAIS
Entre em contato com a nossa empresa e com nossos técnicos, que irão
oferecer-lhe a melhor assistência possivel , ou visite nosso site
www.chimicaedile.com.br.

Na intencao de resolver cada vez mais suas
necessidade , esperamos que você tenha um
bom trabalho, utilizando nosso produto
DEMOX
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