
 

 

 
 
 
 

Formwork Oil 
Ont-kisting olie voor de beton industrie 
 
 
Beschrijving Argos Oil Formwork Oil is een oplosmiddelvrij universele beton ont-kisting olie voor toepassing in wand- 

en kolombekisting, tunnelbekisting (tot 100˚C), barriers fabricage, stapelblokken fabricage en 
systeembekisting op bouwplaatsen. Door zijn lage viscositeit zorgt dit product voor een glad 
betonoppervlak en een schone mal bij zowel traditionele beton, zelf verdichtende beton, koude 
gietbouw als voor hoge sterkte beton.  
 Argos Oil Formwork Oil  is een product op basis van paraffine procesolie met additieven op plantaardige 
basis. Met 1 liter Argos Oil Formwork Oil kan tot 40 m² behandeld worden.  

 
Toepassing Argos Oil Formwork Oil kan verwerkt worden bij omgevingstemperaturen van -28˚C tot 50˚C. Dit 

product moet bij voorkeur met een lage druk nevelspuit in een zo dunne en egaal mogelijke film 
aanbracht worden, toepasbaar op ( gelakt ) hout, staal, kunststof of rubber.  
 Voor de verwerking van Argos Oil Formwork Oil is het gebruik van persoonlijke bescherming-middelen 
zoals oliebestendige werkhandschoenen en een gezichtsbescherming (bv. een gelaatscherm) vereist. In 
een slecht geventileerde ruimte moet eveneens ademhalingsbescherming gebruikt worden. Vermijd het 
gebruik van verzinkte verwerking apparatuur. Argos Oil Formwork Oil word onder ISO-certificering 
geproduceerd en is minimaal 1 jaar houdbaar. 

 
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0.839 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 8,5 
Vlampunt, °C >115 
Kleur Helder tot lichtgeel 
Grondstoffen hernieuwbaar, % < 5 

 Geur Nagenoeg reukloos, licht 
 BLF-Klasse 4 
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


