
Armafix leidingdragers installeren
Waar Armaflex geïnstalleerd is, is het gebruik van Armafix-leidingdragers 
de beste oplossing om ijs en condensatie te voorkomen op koude installa-
ties. Als er echter geen Armafix-leidingdragers gebruikt wordt, is het van 
groot belang deze instructies op te volgen:

• Zorg ervoor dat de Armaflex stevig op de ondersteuning bevestigd is zon-
der spleten en er een dampdichte laag is aangebracht met Armaflex-lijm.

• Breng Armaflex-zelfklevende tape op de stootnaad aan waar de Armaflex 
en de ondersteuning samen komen. Zorg dat het oppervlak van de stoot-
naad vrij is van stof, voordat u de Armflex-tape aanbrengt.

Armafix-leidingdragers zijn secties van Armaflex met last dragende PET 
inzetstukken en een aluminium buitenbekleding.

Installeer de Armafix-leidingdragers op de pijp, verwijder het witte 
beschermpapier aan beide zijden. Sluit de naden door ze stevig aan te 
drukken.

Opmerking: Selecteer Armafix-leidingdragers met de juiste afmetingen 
(min. isolatiedikte van buis).

65 | Armaflex Toepassingshandleiding | PIjPLEIDINGEN EN FITTINGEN 

© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG



Installeer de beugels.

Belangrijk: gebruik alleen de PET-segmenten om lasten te dragen. 

Installeer de Armaflex-isolatie aan beide zijden van de Armafix-pijponder-
steuning. Maak de stootnaden met de Armafix-pijpondersteuning water-
dicht met Armaflex-lijm.

Opmerking: Zorg dat de pijpisolatie geïnstalleerd wordt onder lichte 
compressie.

Isoleren "over" pijpondersteuningen (inkapselen) 
De isolatie van standaardbeugels kan uitgevoerd worden met de volgende 
procedure: 

Opmerking: Als u ze installeert op koude leidingen, is het van belang de 
geschiktheid van dergelijke systemen te onderzoeken voordat u werkzaam-
heden uitvoert. 

1.  Installeer de Armaflex zo dicht 
bij de bevestigingsbeugel als 
mogelijk. Verlijm de uitein-
den van de buis op de pijp met 
Armaflex-lijm.

Opmerking: Isoleer op koude liei-
dingen de bevestigingsbeugel met 
een geschikte Armaflex-buis
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2.  Maak met een groot stuk 

afgesneden Armaflex-buis een 
klein gat voor de draadeind van 
de beugel en snij met een klein 
scherp mes langs de vlakke 
kant van de buis.

Opmerking: Voor pijpleidingen met 
een grotere diameter is het gebruik 
van Armaflex-plaat aan te raden.

Naar de video

3. Plaats de Armaflex-afdekking over het beugel, markeer en snijd de 
exacte omtrek van de afdekking uit.  
Bevestig alle naden en breng een dampdichte laag aan in en rond de 
bevestigde isolatie met behulp van Armaflex-lijm.
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