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ArmaFlex Ultima®
Monteringstips for ArmaFlex Ultima selvklebende slange
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Rengjør rørene for støv, olje, vann, kondens o.l. med Armaflex 
rensevæke ved behov. Monter Armaflex når omgivelsestempera-
turen ligger mellom +10 og +35°C.

Åpne den splittede Armaflex-slangen og legg den på røret 
(beskyttelsefolien skal fortsatt sitte på for å beskytte limet).

Juster inn Armaflex-slangen slik at skjøten er lett tilgjengelig.

Finn enden av beskyttelsefolien på den selvklebende tapen. 
Brett tapen inn på endeskjøten og løsne folien fra limet.  Vær 
nøye med å ikke dra med noe av armeringstrådene når folien 
tas av.

Isoler alle rette strekk som bildet over. Bend og albuer isoleres 
for seg med vanlig Armaflex slange. Lag segmentbøyer (se bilde) 
som kan monteres før eller etter at rettstrekkene er isolert. 
Endeskjøter limes med Armaflex Lim.

Lim alle endeskjøter med Armaflex lim. Pass på at skjøten står 
i press. Bruk våtlimingsmetoden for å forsegle endeskjøten. Se 
Armaflex monteringshåndbok.

For å unngå at tapen åpner seg på skjøtene, må alle langsgå-
ende skjøter sikres med Armaflex selvklebende isolasjonsbånd 
(bredde 50mm). Pass på at overflaten er ren, tørr og uten 
forurensning før tapen monteres. Bruk Armaflex Rensevæske 
for rengjøring.

Dra av beskyttelsefolien på begge sider ved å dra vinkelrett fra 
limflaten og langs med slangen (kun 20cm av gangen). Pass på 
at folien løsnes fra begge sider!

Trykk skjøten sammen systematisk med stort trykk pr. kvadrat-
centimeter. Bruk alltid røret som motstand når slangeskjøten 
tillater det.
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Armacell er oppfinner av Armaflex fleksibel cellegummiisolering for tekniske installasjoner og en ledende leverandør 
av isoleringsprodukter innen cellegummimaterialer. Armacell utvikler innovative og sikre termiske, akustiske og 
mekaniske løsninger som skaper bærekraftige verdier for sine kunder. Armacells produkter bidrar vesentlig til global 
energieffektivitet som gjør en forskjell rundt om i verden hver dag. Med 3.000 ansatte og 25 produksjonsanlegg i 17 land, 
driver selskapet to hovedvirksomheter, Advanced Insulation and Engineered Foams og har et nettoomsalg på ca. 603 
millioner euro og justert EBITDA på ca. 102 millioner euro i 2017. Armacell fokuserer på isolasjonsmaterialer for tekniske 
installasjoner, cellegummi med høy ytelse for høyteknologiske og lette applikasjoner, i tillegg til neste generasjons aerogel  
isolasjonsteknologi.
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