
 
 
 
 
 
 

MasterFinish FW 324 

MasterFinish FW 324 anvendes ved betonstøbning ved vanskelige afformninger 
f.eks. udsparinger, dorne og indsatse. 
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EGENSKABER 
MasterFinish FW 324 er en kemisk/fysisk virkende  
formvoks, der nedsætter friktionen ved afformning. 
 
BRUGSANVISNING 
MasterFinish FW 324 leveres brugsfærdig. 
 
Inden påføring af formvoks skal formen være omhyggeligt 
renset. 
 
Påføringen kan ske med pensel, rulle eller klud. 
 
MasterFinish FW 324 kan anvendes ved temperaturer  
ned til -15°C. 
 
Formvoksens egentemperatur bør af hensyn til forbrug  
og påføring være over 0°C. 
Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges 
proportionalt med formvoksens faldende temperautur. 
 
BÆREDYGTIGHED 
MasterFinish FW 324 er registreret i databasen for bygge- 
produkter, som kan indgå i Svanemærket byggeri. 

 
MasterFinish FW 324 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret med GISCODE: 
BTM 10. 
 
OPBEVARING 
MasterFinish FW 324 bør opbevares mellem 0°C  
og +20°C i tæt tillukket emballage. 
 
Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 år. 
 
LEVERING 
15 l spand 
 
ARBEJDSMILJØ 
Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning. 
 
MAL-kode: 00-1 (1993) 
 
Forbehold for ændringer og trykfejl. 

 
 

Tekniske data 
Produkt Formvoks 

Aktive komponenter Paraffinvoks, raffineret mineralolie 

Densitet (20°) Ca. 0,85 kg/ltr 

Flammepunkt >100°C 

Udseende Gul Pasta 
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BEMÆRK: 
De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få 
det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring  samt på vor nuværende viden. Da 
arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved 
anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. 
Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes. 
 
N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version. 


