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ArmaFlex Ultima®
Installatietips zelfklevende Armaflex Ultima-leidingen
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Gebruik indien nodig Armaflex-reiniger om de pijpleidingen vrij 
te maken van vuil, stof, olie en water. Installeer zelfklevende 
Armaflex Ultima-producten bij een omgevingstemperatuur van 
+10 tot +35 �C.

Open het voorgesneden Armaflex Ultima en vouw het om de 
leiding (het niet-klevende papier beschermt de zelfklevende 
strip nog).

Plaats het aangebrachte Armaflex Ultima zo dat de spleet 
gemakkelijk toegankelijk is.

Pak het uiteinde van de witte niet-klevende papieren be-
schermstrook van de zelfklevende strip. 

Isoleer alle andere rechte pijpgedeeltes volgens de hierboven 
beschreven procedure. Isoleer tot slot alle bochten, T-stukken 
etc. volgens de instructies in de Armaflex-handleiding.

Dicht alle naden af met Armaflex Ultima-lijm. Zorg er bij het 
afdichten van naden voor dat er geen spanning op staat. 
Wanneer de naden onder druk worden verlijmd zonder dat 
er openingen te zien zijn, moet de natte verlijmingsmethode 
worden toegepast.

Voor extra veiligheid moeten de lengtenaden van zelfklevende 
Armaflex Ultima-leidingen worden verstevigd met extra zelf-
klevend Armaflex Ultima-tape. Zorg ervoor dat het oppervlak 
schoon, droog en vrij van verontreinigingen is. Reinig het indien 
nodig met Armaflex Cleaner.

Verwijder de witte papieren beschermstrook aan beide kanten 
door deze van het isolatiemateriaal weg te trekken. Let op: 
verwijder de niet-klevende papieren beschermstrook aan beide 
kanten!

Sluit de naad van de spleet en druk deze stevig aan zodat een 
permanente afdichting wordt gegarandeerd.



Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder gebruikelijke toepassingscondities. De klant is er zelf
verantwoordelijk voor dat gecontroleerd wordt of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor professionele en correcte
installatie en naleving van de relevante bouwvoorschriften ligt bij de klant. Door het bestellen/afnemen van de producten aanvaardt u de Algemene
Verkoopvoorwaarden van Armacell voor uw betreffende regio. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen als u deze nog niet hebt ontvangen.
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Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en marktleider op het gebied van speciaal ontwikkelde 
systemen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een 
duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan 
de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.100 
medewerkers en 24 productievestigingen in 16 landen is het bedrijf actief in twee belangrijke bedrijfstakken en realiseerde 
in 2018 een netto omzet van ca. 610 miljoen euro en een EBITDA van ca. 106 miljoen euro. De divisie Advanced Insulation 
focust op isolatiematerialen voor technische apparatuur. De divisie Engineered Foams ontwikkelt high-performance 
schuimen voor gebruik in hightech en lichtgewicht toepassingen. 
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www.armacell.com
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