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CHIMICA EDILE DO BRASIL 

ÚNICO FABRICANTE NO BRASIL DESDE 2001 

DE 

ARGAMASSA EXPANSIVA 

 

DEMOX PARA FUROS GRANDE 

 
PRODUTO - DEMOX 

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: Alto custos de peças de reposição e insumos. 

3: Alto número de furos (malha no máximo 40x40 cm) 

 

 

 

 

                                                            

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. 
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“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 e 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. 

 

 

 

“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 intenção de resolver cada vez mais suas necessidade , esperamos que você tenha um  bom 

trabalho, utilizando nosso produto  DEMOX. 

 

 

 

             FALE CONOSCO 

(28) 2101-6879 – Empresa 

(28) 99273-2619 – Marco Porrino- 

 (Tecnico Comercial)  

 

ceb@chimicaedile.com.br 

marco@chimicaedile.com.br 

www.chimicaedile.com.br 
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       PREPARAÇÃO DA ROCHA PARA O CORTE 

 

Fazer uma série de furos (minas) na bancada ao 
longo da linha de corte estabelecida. A 
profundidade dos furos (minas) deve ser maior que 
a metade da pedra no caso de demolição e igual à 
altura da pedra quando se quer cortá-la. 
 
** Neste caso o furo (mina) deve ser mais curto 
alguns centímetros para evitar perda de produto 
pelo fundo. 
 
Dependendo do tipo de pedra e do diâmetro dos 
furos, a distância entre as minas pode variar entre: 
- 10 a 30cm = corte de rochas ornamentais 
- 20 a 50 cm = demolição de rochas 
- 15 a 25 cm = demolição de concreto armado 
- 40 a 50 cm = demolição de cimento 
 
Para furos (minas) com um diâmetro de 25mm a 
40mm é aconselhável utilizar o demox normal.  
Em furos (minas) de diâmetro maior, é aconselhável 
utilizar o demox para furos grandes.  
 
Nas primeiras vezes que se usa o demox e quando 
se deve fazer furos (minas) maiores, consultar o 
fabricante. 

Para que serve DEMOX 

 

O campo de ação do DEMOX e praticamente 
ilimitado, servindo para romper, cortar, e demolir 
rochas, concreto, concreto armado em situações 
onde por razoes de segurança ou preservação do 
meio ambiente, o uso de explosivos não seja 
possível. 
Onde usar 
Em qualquer formação rochosa, concreto armado, 
estruturas de tijolos e também para a execução dos 
seguintes trabalhos: 
— Escavações de fundações 
— Aplainamento de rochas para construção de 
estradas 
—Escavações de trincheiras para o posicionamento 
de dutos 
— Escavações subterrâneas 
— Escavações marítimas, mesmo submarinas 
— Eliminação de blocos de pedra 
— Demolição de pilares, torres e paredes (de 
concreto armado ou não) 
— Demolição de fundações 
— Demolição de quebra-mares 
— Demolição de obras de tijolo ou refratários 
— Escavação ou demolição de formação rochosas 
ou concreto onde o uso de explosivos 
Demonstra-se antieconômico e proibido por 
questões de segurança. 
— Pré-fissuramento de formações rochosas com a 
criação de blocos isolados que, assim, podem ser 
demolidos com maior facilidade. 

 

USO EM PÓ 

1-  Colocar 25-30%   de água em um recipiente de plástico a boca larga onde será feita a mistura. 

2-  Despejar lentamente o conteúdo de um saco (20 Kg), misturando o pó com a água até obter uma 

mistura fluida e homogênea. 

3- Despejar a mistura dentro dos furos já limpos e assoprados. 

 Esta operação deve ser realizada antes que se inicie a reação química (cerca de 10 minutos 

após a mistura). 

 Os furos (minas) não devem conter água nem sujeiras. 

 Se a rocha for muito porosa ou a temperatura estiver muito alta, umedecer os furos para 

abaixar a temperatura e obter as condições ideais de trabalho. 

 

Aviso importante para os usuários 

 

O Produto desenvolve calor depois da mistura com água. O rescaldamento rápido pode trazer uma expulsão 

violenta da boca dos furos por causa do vapor que se forma depois do enchimento dos furos. O Produto 

pode se rescaldar excessivamente se não utilizar o tipo de argamassa de acordo com o diâmetro dos furos 

e com a temperatura de utilizo ou se é utilizada água quente para a mistura do produto. Por causa do raio 

solar a temperatura na superfície da rocha pode ser muito maior daquela interna dos furos. Nesta condição 

é possível que as expulsões violentas da boca do furo sejam só no início dos furos e não em profundidade. 

Este efeito negativo ocorre mais na estação sem chuvas (estiva). 
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Se acontecer a primeira expulsão é possível que acontecerá por outras 3 -4 vezes no mesmo furo e que se 

estenda aos furos vizinhos; recomenda-se portanto, de estar longe dos furos e usar os adequados 

dispositivos individuais de segunda (sobretudo óculos). 

 

Recomendações contra a expulsão violenta do Produto dos furos 

 Escolher o tipo correto de Produto de acordo com a temperatura do ambiente, especialmente da 

rocha ou do concreto a ser demolido ou retirado. 

 Evitar de expor a confecção do produto em fontes de calor ou radiação solar. 

 Misturar o Produto em recipientes com boca larga, de preferência metálicos. 

 Não usar água quente para preparar o Produto (melhor se Inferior a 20°C). 

 Fazendo a mistura manual não usar mais de dois sacos (10Kg) por mistura. 

 Misturar a massa energeticamente evitando a formação de grume (caroços). 

 Se a argamassa ficar muito densa, adicionar um pouco de água na argamassa misturando 

rapidamente de modo que fique homogênea e fluída. 

 Despejar nos furos a argamassa fluída rapidamente. 

 Encher até na boca dos furos, sem ultrapassare-las. 

 Nos casos em que haver expulsão de massa devida a excessivo calor, pode-se introduzir no 

carregamento dos furos sucessivo sum vergalhão de diâmetro proporcional aos furos. 

 Não tapar os furos com tampos rígidos ou com materiais que podem endurecer, mais cobrir 

simplesmente com um pano úmido ou lona. 

  

Medidas de segurança e prevenção 

 Argamassa Expansiva é um Produto alcalino, o PH chega a 13 depois do contato com água e pode 

causar fortes irritações na pele e em particular nos olhos. 

 Colocar sempre os óculos de segurança, luvas e máscara durante a manipulação, o preparo e o 

enchimento dos furos. 

 Em lugares fechados como galeria (viadutos ou túneis), é indispensável colocar a máscara anti-pó. 

 Por ao menos 2 horas não colocar o rosto e não ficar perto dos furos preenchidos sem os adequados 

dispositivos de proteção individual. (luvas, máscaras e óculos de proteção). 

 Manter longe dos furos enchidos com o produto, pessoas que não são responsáveis pelo trabalho 

da área onde estão sendo aplicado o produto. 

 Em caso de contato acidental dos olhos com ou produto, não esfregar, mas fazer imediatamente 

lavagens oculares repetidas com água fria ou com produtos específicos e consultar um médico. 

 Não colocar absolutamente a argamassa em garrafas de vidros ou outros recipientes com boca muito 

estreita. 

 Manter fora do alcance das crianças. 

 

Exemplo de linhas de furos. 
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CONCRETO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio n. 2 fronte libero

10 cm.

Esempio n.1

Fronte libero

2 mt

20 cm

- diâmetro das perfurações: aprox. 34 mm.

  inclinação das perfurações : paralelas a

  superficie livre.

- distância entre o centro das perfurações

  (d): para granito 20 cm, para calcáreo 30 cm.

d

- diâmetro das perfurações: aprox. 34 mm.

  A carga das perfurações  realizam-se em

  duas ou mais fases sucessivamente.

- não preencher as perfurações centrais

(1)

(2)

DESMONTE DE

FRENTE ROCHOSA
ESCAVAÇÃO

Neste tipo de aplicações é necessário que o plano de corte seja paralelo aos ferros principais, de modo, 
que evite a ação do FRACT.AG se desenvolva paralelamente aos ferros e a eficácia do produto se 
perca nos mesmos. 
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FOTOS 
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REVENDEDOR LOCAL 

  

 
CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA 

 

Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua 2469 à 2477 - BR482, Monte Belo 

Cachoeiro de Itapemirim – ES 

CEP: 29.314-803 

Tel./Fax: (0055) (28) 2101-6879 

E mail: ceb@chimicaedile.com.br 

Homepage:www.chimicaedile.com.br 

 


