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Tynd formolier til brug ved støbning af beton 

Anvendelse 
Q8 da Vinci AM 4 er udviklet til anvendelse som slipmiddel mellem beton og den anvendte form eller forskal-
ling. 
Q8 da Vinci AM 4 er udviklet til både direkte afformning og til afhærdning i formen. 
Produktet fungerer ligeledes som rustbeskyttelse af udstyr, også ved kortere opbevaringsperioder. 
Q8 da Vinci AM 4 anvendes til et bredt spekter af støbeopgaver og egner sig til flere forskellige påføringsme-
toder som pensling, sprøjtning, rulning eller svabring. 

Egenskaber og fordele 
Q8 da Vinci AM 4 er et resultatet af lang tids udviklingsarbejde for at sikre bedst mulig formulering med hen-
syn til egenskaber og indholdsstoffer. Dette gør det muligt at opnå de bedste slutresultater med fineste 
overflader og rene forme. 
Q8 da Vinci AM 4 er baseret på højtraffinerede lyse baseolier for at forebygge mod misfarvning af betonen. 
Endvidere modvirker det lugtgener og har en positiv effekt på arbejdsmiljøet. 
Q8 da Vinci AM 4 er velegnet til alle typer formmateriale og den lave viskositet gør den meget nem at påføre 
i et jævnt og tyndt lag. 
Q8 da Vinci er AM 4 er tilsat et tågereducerende additiv for at minimere oliedråber i luften ved påføringen. 
Q8 da Vince AM 4 danner en forholdsvis tynd oliefilm og egner sig derfor bedst til støbeopgaver hvor trykket 
på formen er moderat. 
Q8 da Vinci indeholder aktive stoffer som sikrer gode slipegenskaber også når betonen hærder færdigt i 
formen.  
Q8 da Vinci AM 4 indeholder reaktive komponenter for at modvirke dannelsen af huller i betonoverfladen. 
 
 

Begrænsning 
Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske analysedata  

Egenskab Q8 da Vinci AM 4 Enhed Metode 
Vægtfylde ved 15° C 813 kg/m³ D 4052 
Kinematisk viskositet ved 40° C 4,0 mm²/s D 445 
Flammepunkt, COC 128 ° C D 92 
Flydepunkt -24 ° C D 97 
Total Acid Number 10,0 mg KOH/g D 664 
Rustbeskyttelse test A og B, 24 timer bestået - D 665 
MAL-kode, vejledende 00-1   
    
    
    
  


