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CUGLA VORMOLIE OF EXTRA 
 
CUGLA VORMOLIE OF EXTRA op basis van een zuivere paraffinische procesolie.  
 
CUGLA VORMOLIE OF EXTRA bevat geen oplosmiddelen. 
 
CUGLA VORMOLIE OF EXTRA is een universeel betonlossingsmiddel voor betonfabrieken en de bouwplaatsen.  
 
CUGLA VORMOLIE OF EXTRA geeft bij juiste toepassing en verwerking een glad betonoppervlak en zorgt voor een schone mal. Dit geldt 
voor zowel traditionele beton, zelfverdichtende beton als hoge sterkte beton. 
 
CUGLA VORMOLIE OF EXTRA is toepasbaar op bekistingen van (gelakt) hout, staal of kunststof. Voor andere materialen adviseren wij 
een geschiktheidstest uit te voeren 
 
CUGLA VORMOLIE OF EXTRA is een beton lossingsmiddel voor de bouwplaats, te gebruiken bij: 

• Tunnelbekisting (tot 100 °C); 
• Wandbekisting (hout en staal); 
• Stapelblokken fabricage; 
• Barriers fabricage; 
• Systeembekisting (houd en staal). 

 
 
Gebruiksaanwijzing 

• Aanbrengen: vernevelen met vlakstraalsproeier 4001 en d.m.v. R.V.S. lage druk nevelspuit.  
• Verzinkte lage druk nevelspuiten en/of leidingen kunnen beter niet toegepast worden. Reden is dat zink met het beton 

lossingsmiddel reageert, waardoor er huidirritaties en/of verstoppingen in filters/tips kunnen ontstaan. 

 
 
Producteigenschappen  
Volumegewicht kg/l 0,854± 0,02 
Viscositeit bij 40 °C 8,5 mm2/sec. 
Vlampunt > 115 °C 
Kleur Helder, lichtgeel 
Geur licht 
Grondstoffen < 5% hernieuwbaar 
BLF-klasse 4 
Verbruik Ca. 40 m2 per liter 
Houdbaarheid 24 maanden na fabricagedatum 

 
 
Verpakking 

Verpakking in vaten van 210 liter, in container van 1000 liter. 

 
 
Gezondheidsaspecten 

Cugla adviseert om tijdens gebruik van CUGLA VORMOLIE OF EXTRA:  
• Oliebestendige werkhandschoenen en een gelaatsscherm te dragen 
• Bij toepassing in slecht geventileerde ruimten ademhalingsbescherming te dragen 
• Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
• Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep 
• Indien met zich onwel voelt een arts te raadplegen en dit blad of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 

Voor verdere informatie, zie het veiligheidsinformatieblad. 
 
  



 

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden 
naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid 
aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk. 
 
 
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl. 
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