
 1

 
 
Formvirke behandlat med Formsläppmedel 
 
 
Lasol Formsläpp är en miljövänlig vattenburen vaxemulsion för behandling av virke mot 
fuktupptagning under transport och lagring samt för behandling av formvirke som 
släppmedel vid gjutning. 
Lasol Formsläpp kan med fördel appliceras på virke redan från sågverket eller 
virkesleverantören. 
 
 
Formvirke 
- Genom behandlingens vattenavstötande egenskaper får man ett bättre 

gjutresultat. Vid obehandlad form sugs vattnet in i formen för att sedan under 
härdning dras ut tillsammans med virkets lignin. Ligninet ger försämrad 
härdning och en dålig gjutyta. 

- Virket som lagras på arbetsplats före användning suger mindre fukt vilket 
minimera svällning före formsättning. 

- Behandlad form släpper lätt från den färdiga betongytan. 
 
Anvisningar: 
För formvirke appliceras Lasol Formsläpp på 3-alt. 4 sidor med spruta, pensel eller 
rulle.  
För att förvissa sig om formsläppmedlets funktion vid gjutning och efterföljande 
formrivning skall provgjutning med aktuell betong och virkets ytstruktur utföras av 
byggentreprenören. 
 
 
Övrig användning 
- För att minimera fuktupptagning i virke under transport och vid lagring.  

 
Anvisningar: 
Vid användning för behandling av regel- och stomvirke för inbyggnad i konstruktioner 
är det viktigt att även ändträ på virket behandlas.  
Lasol Formsläpp fungerar som en vattenavstötande behandling och innehåller inga 
fungicider som skyddar mot mögel och röta. Virket som byggs in i konstruktioner skall 
därför vara torrt och rent. 
 
 

OBS! Behandlat virke med Lasol Formsläpp kan ej övermålas 
  
 
Produkten tillverkas och marknadsförs av:  
 
SANDÅSA TIMBER AB 
Sandåsa 645 94 Strängnäs Sverige 
www.sandasa.se  
order@sandasa.se  +46 152 25000  
       sid 2 tekniska data Lasol formsläpp 
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Tekniska data    Lasol Formsläpp  
 
 
 
 
 
Bindemedel Modifierade alkaner 
 
Kulörer: Färglös eller ljusgrå 
 
Viscositet/Fordcup 4: c:a 11 sek. 
 
Densitet: c:a 970 kg/m3 
 
Torrhalt: c:a 35 vikt% 
 
Glans: Matt  
 
Lösningsmedel: Vatten 
 
Torktid: 24-36 timmar 
 
Materialåtgång: 5-7 m2 sågat virke motsvarar c:a 150 g/m2 
 7-9 m2 hyvlat virke motsvarar c:a 130 g/m2 
 
Rengöring verktyg: Vatten 
 
Förpackning: 10 lit. 
 
 
OBS! Behandlat virke med Lasol Formsläpp kan ej övermålas 
  
  


