
 
 

ABSINT  Product Informatie 
 

  LBOS 
 

 

 

COFFERAGE WS 101 
 

VORMOLIE VOOR ARCHITECTONISCH BETON, WERFBEKISTING EN WEGENBOUW. 
 
 

 

Omschrijving 
 

COFFERAGE WS 101 is een specialiteit met lage viscositeit en gebaseerd op uitgeselecteerde solvent neutrale 
basisoliën. Additieven waarborgen de excellente vorming van een afscheidingsfilm in elke toepassing. Het product 
zorgt voor een zeer goede corrosiebescherming op metalen oppervlakken. Door zijn speciale samenstelling wordt 
een afwerkinggraad van hoge kwaliteit verkregen zonder vorming van residu noch verkleuring aan het oppervlak. 
Bevat geen vluchtige bestanddelen (V.O.S.), met biologisch snel afbreekbare grondstoffen. 
 
 

 

Voordelen 
 

► universele gebruik van één product voor verschillende toepassingen 
► goede bescherming tegen roest en corrosie op staal en ijzer bekistingen 
► laag verbruik  
► geen verkleuring van het cement oppervlak 
► zeer goede afscheiding eigenschappen bij het ontkisten. 
 
 

 

Toepassingen 
 

COFFERAGE WS 101 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bekisting van betonprofileringen, 
buizen, holle buizen, welfsels, getrilde elementen, betonnen kelderingen, vormgegoten 
putten, betonnen wegenwerken. 

Aanbevolen voor elke type bekisting, specifiek waar staal en ijzer onderdelen in voorkomen.  

Uitstekende resultaten met elke soort bekistingsmateriaal. 

Wordt aangebracht door verstuiving, met de rol of met een borstel. 
 
 

 

Analyse cijfers 
 
 

Test Methode Eenheid  

Dichtheid bij 15°C D 4052 kg/m³ 860 

Viscositeit bij 40°C D 445 cSt 9.0 

Vlampunt COC D 92 °C 150 

Kleur    transparant geel 

V.O.S.  °C 0 % tot 25°C 
 

 
 

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden.  Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van 
onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.   

 
 

Opslag en verpakkingen 
 

1000 L IBC 

215 L vat 

25 L bidon 
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor 
alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten. 
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