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Produkt information

Produktbeskrivelse 
FORMWAY 5 er et universalslipmiddel til betonforme i vores produktsortiment af formolier. Produktet er 
baseret på højraffinerede basisolier og tilsætningsstoffer til optimalt slip efter støbning. 

Anvendelsesområder 
FORMWAY 5 anbefales til støbning af beton i stål-, træ- og plastbelagte forme. Alle almindeligt brugte 
metoder til anvendelse kan bruges med FORMWAY 5. Et tyndt og jævnt lag opnås dog bedst ved at 
spraye. 

Egenskaber og fordele 
FORMWAY 5 kan bruges til alle typer støbning af beton. Produktet indeholder tilsætningsstoffer, der giver 
fortrinlig korrosionsbeskyttelse, lav poredannelse, et godt slip fra forme og minimal rengøring efter 
støbning. FORMWAY 5 kan bruges hele året rundt. 

Afprøvninger og godkendelser 

Håndtering og opbevaring  
Nærmere oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet 

FORMWAY 5 
Formolie 
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Produkt information

Typiske data: 

Egenskaber Værdi ENHEDER Metode 
Acid number, colour 
indicator 

8.7 mg KOH/g ISO 6618 

Farve lysegul - Visuel 

Massefylde ved 15 °C 879 kg/m³ ISO 12185 

Flammepunkt COC 120 °C ISO 2592 

flydepunkt -60 °C ISO 3016 

Viskositet ved 40°C 5.6 mm²/s ISO 3104 

Viskositet ved 100°C 1.8 mm²/s ISO 3104 

Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS Schmierstoffe GMBH besidder i udvikling og 
fremstilling af smøremidler og repræsenterer den en nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en 
række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening 
osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskri-
velse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underfor-
stået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation.  

Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, 
før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu.  

Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, 
selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke 
aftaler.  

Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, 
kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS


	FORMWAY 5
	Formolie

