
Betongkemi Formvax  
Formvax

Betongkemi Formvax är på paraffinbas speciellt 
framtaget för att underlätta svåra avformningar. 
Då produkten fungerar som ett formsläppmedel 
som minskar friktionen kraftigt vid avformning.

Betongkemi Formvax är ett kemiskt/fysiskt 
verkade formvax som reducerar kraftigt skadorna 
på betongen och formmaterialet. Detta i sin tur 
minskar kostnaderns för efterlagningar och 
reparationer av både betongen och 
formmaterialet. Även ytblåsor reduceras 
maximalt. 

 Egenskaper

Karaktär: Pasta
Färg: Ljusgul
Lukt: Svag lukt
Densitet: Ca 0,800 kg/lit
Flampunkt: > 100 °C

Smält punkt: > 30 °C
Anilinpunkt: > 90 °C

Användningsområden
Byggen
Elementfabriker
Inom betongvaror
Alla formmaterial, även fönster och 
förrformningar

Föreskrifter
Lagras i slutna originalemballage

Förvaras vid en temperatur mellan 0 °C och +25°C. 
Vid högre temperaturer smälter vaxet.

Användningsmetod
Produkten påförs i ett sådant tunt och jämt 
lager som möjligt, med hjälp av roller, svamp, 
pensel eller likanden. Undvik överdosering då 
det kan ge missfärgningar och påverka 
målbarheten. 

Produkten kan användas ner till temperatur 
-15 °C, men bör användas över 0 °C för att få 
bäst funktion och effektivitet.

Produkten smlter under betongens härdning, 
+30 °C. Vid avformning finns det därför 
normalt inga rester kvar på formen eller 
betongen. Före nästa gjutning läggs ett nytt 
lager lager. Vid en förvärmd form bör inte 
värmas upp allt för mycket, eftersom 
formvaxet då kan hinna smälta före 
gjutningen.

Säkerhet
Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet 
på vår hemsida www.chryso.se.

Informationen som innefattas I detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid 
inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan 
användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister 
finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, www.chryso.se
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