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Zastosowanie Charakterystyka:  
 

Olej antyadhezyjny FormWay PL jest uszlachetnionym olejem mine-
ralnym przeznaczonym do smarowania form stalowych i aluminiowych 
w procesie produkcji prefabrykatów betonowych oraz form stalowych  
i aluminiowych stosowanych w budownictwie. 
Olej FormWay PL stosuje si� w celu rozformowywania wytwarzanych 
prefabrykatów lub betonowych elementów konstrukcyjnych oraz w celu 
przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni, jak  
i ochrony powierzchni przed korozj�. 
FormWay PL stosuje si� przy produkcji płyt prefabrykowanych, przy 
wytwarzaniu elementów betonowych prefabrykowanych i do smaro-
wania form stalowych i aluminiowych w budownictwie. Mo�na go sto-
sowa� w wytwórniach prefabrykatów betonowych, przedsi�biorstwach 
budowlanych, wytwórniach rur betonowych, itp. 
 
Zalety 
Dodatki uszlachetniaj�ce zapobiegaj� przywieraniu betonu do form 
stalowych. Uzyskuje si� przez to łatwo�� oddzielenia formy od wyro-
bów przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni. FormWay PL posiada 
du�� łatwo�� pokrywania powierzchni formy bardzo cienk� warstw� 
olejow�. Chroni stalowe i aluminiowe powierzchnie przed korozj�, nie 
zawiera w swoim składzie substancji toksycznych. 

FormWay PL produ-
kowany jest z selek-
tywnie rafinowanych 
olejów mineralnych  
i dodatków uszlachet-
niaj�cych poprawiaj�-
cych przyczepno�� 
oleju do formy stalo-
wej oraz dodatków 
zapobiegaj�cych 
przywieraniu betonu 
do formy. Olej zawiera 
ponadto dodatki chro-
ni�ce powierzchnie 
form stalowych i alu-
miniowych przed ko-
rozj� 
 

 
 

Typowe dane 
 

  Sposób post�powania z produktem 

Parametr 
 
Lepko�� w 40 °C 
Temperatura płyni�cia 
Temperatura zapłonu 
Liczba kwasowa TAN 

Jednostka 
 
mm²/s 
°C 
°C 
mg KOH/g 

 
 
46 
10 
170 
4 

Chroni� skór� przed kontaktem z olejem �wie�ym i przepracowa-
nym. 
Przemy� dokładnie wod� z mydłem po kontakcie ze skór�. 
Unika� wdychania oparów oleju. 
Unika� u�ywania zaolejonej odzie�y. 
Chroni� �rodowisko – przestrzega� przepisów dotycz�cych likwi-
dowania przepracowanych olejów. 

Podane warto�ci s� warto�ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto�ci mog� si� nieznacznie 
ró�ni� od warto�ci przedstawionych powy�ej w granicach okre�lonych normami. 

 

Aprobaty 
 
WT-44/2000/STATOIL 

 

Dalsze informacje: 

Adres Statoil Poland Sp. z oo.  

31-476 Kraków, Lubla�ska 38.  

Tel/fax  +48 12 415 7000 

fax  +48 12 415 7100 

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji. 

 


