
Abriu,
Misturou,
Criou!

Pronto, você criou uma peça única!

Passo a Passo - Versão Fluida

Acabamento 
Após a secagem completa do produto, a peça pode ser decorada ou pintada. 6

Desforme o produto
◾ O produto pode ser desformado a partir de 6 horas. 
◾ Recomendamos que sempre faça o teste de apertar a peça levemente antes de desformar. 
Se não estive rígida, aguarde mais tempo. 
◾ A secagem total do produto acontece em 24 horas.  Antes disso, mesmo desformado, 
tenha cuidado no manuseio. 
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Despeje o produto fluido na fôrma ou molde devidamente preparados. 
Após despejar o produto, bata contra a fôrma para que as bolhas de ar possam sair.4

Prepare/unte a fôrma ou molde utilizando desmoldantes ou óleos de cozinha para 
facilitar o desforme. 3

Misture com uma espátula metálica para obter uma massa homogênea e sem grumos  
Utilize o próprio balde do produto ou um recipiente que permita a mistura 

Atenção:
◾ Após misturado, o produto pode ser utilizado por até 45 minutos. 
◾ Após o endurecimento do produto, não adicionar mais água. 
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Adicione água limpa e fria sobre o produto 
Obedeça a quantidade de água descrita na tabela abaixo:

Proporção de Água  (Quantidade Recomendada)

Concreto Criativo 500 g 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg

Água 70 ml 140 ml 280 ml 420 ml 560 ml



Abriu,
Misturou,
Criou!

CONCRETO CRIATIVO
VERSÃO FLUIDA

1. Seja criativo na escolha do molde, ele pode ser um molde 

especial ou um simples copo de plástico. Há muitas 

criações na internet :) 

2. Utilize um contramolde para dar um formato interno 

diferente para peça, como por exemplo um espaço vazio. 

Para manter o contramolde estável utilize algum peso ou 

prenda-o com fita. 

3. Moldes e contramoldes flexíveis facilitam a desforma. 

4. Lembre-se de utilizar óleo de cozinha no molde e 

contramolde para melhorar o acabamento da peça, mas 

cuidado não utilize óleo em excesso. 

5. Misture o produto com uma espátula de metal até 

ele ficar homogêneo removendo os grupos e deixando o 

aspecto da massa líquida. 

6. Após misturado deixe a massa descansar por alguns 

minutos. Isso irá diminuir o surgimento de bolhas no 

acabamento. Caso você prefira o aspecto com bolhas 

aplique diretamente o produto sem descansar. 

7. Após pronta a peça pode ser lixada ou receber pintura.

Dicas para aplicação


