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Maksimer effektiviteten til varme- og sanitærutstyret med ArmFix VVS. Denne røropplagringen er 
enkel å installere og gir besparelser på opptil 15 prosent av energien inne i bygningene og 25 prosent 
på utsiden av bygningene. Den er basert på resirkulert og resirkulerbar PET. Forhindre kuldebroer i 
isoleringssystemet og spar tid og plass ved installasjon med vår bærekraftige løsning. ArmaFix VVS. 
Install it. Trust it.

ArmaFix™ VVS

DINE FORDELER:

// Tilpasset standardtykkelsene på mineralull
// Enkel og rask installasjon
// Skum med lukket cellestruktur med gode isolasjonsegenskaper
// Basert på resirkulert og resirkulerbar PET
// matchende klammer i praktisk kombipakke

INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix™

// Tilpasset standardtykkelsene på mineralull

// Skum med lukket cellestruktur med gode isolasjonsegenskaper
// Basert på resirkulert og resirkulerbar PET
// matchende klammer i praktisk kombipakke ArmaFix™
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All data og teknisk informasjon er basert på resultater oppnådd under de spesifikke forholdene som er definert i henhold til teststandardene det er referert til. Til tross for å ta 
alle forholdsregler for å sikre at nevnte data og tekniske informasjon er oppdatert, gir ikke Armacell noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, om nøyaktigheten, innholdet 
eller fullstendigheten av nevnte data og tekniske informasjon. Armacell påtar seg heller ikke noe ansvar overfor noens bruk av nevnte data eller tekniske informasjon. Armacell 
forbeholder seg retten til å tilbakekalle, endre eller modifisere dette dokumentet når som helst. Det er kundens ansvar å verifisere hvorvidt produktet er egnet for det tiltenkte 
bruksområdet. Ansvaret for profesjonell og korrekt installasjon, samt overholdelse av relevante byggeforskrifter, berører kun kunden. Dette dokumentet er ikke, og er ikke en 
del av, et lovlig tilbud om å selge noe eller inngå en kontrakt.

Tillit betyr alt for oss i Armacell. Derfor vil vi gjøre deg kjent med rettighetene dine samt gjøre det enklere for deg å forstå hvilke opplysninger vi innhenter og hvorfor. Dersom du 
vil finne ut mer om vår behandling av personopplysningene dine, gå til våre retningslinjer for databeskyttelse.

© Armacell, 2021. Alle rettigheter forbeholdes. Varemerker etterfulgt av ® eller TM er varemerker tilhørende Armacell-gruppen.
Microban® er et varemerke tilhørende Microban Products Company og brukes her med tillatelse.
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Som ledende leverandør av skummateriale og oppfinner av fleksibelt skum for utstyrsisolering, utvikler 
Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for 
kundene. Armacells produkter er betydelige bidrag til global energieffektivisering, og utgjør en forskjell over 
hele verden hver dag. Selskapet, som har 3200 ansatte og 25 fabrikker i 17 land, har avansert isolasjon og 
byggeskum som sine to hovedvirksomheter. Armacell fokuserer på isolasjonsmateriale for teknisk utstyr, 
høytytende skum for høyteknologiske og lette applikasjoner samt neste generasjons aerogelteppeteknologi. 
For mer informasjon, gå til: www.armacell.com.

Du finner produktinformasjon på: 
www.armacell.no 

OM ARMACELL

TEKNISKE EGENSKAPER

PET med en tetthet på 100 kg/m³

Maks. middels temperatur: 80 °C

Varmeledningsevne ved 23 °C: 0,034 W/mK

Kompresjonsstyrke 1,5 Mpa

Skjærstyrke: 0,75 Mpa

ArmaFix™

Isolering av rørklammer blir ofte oversett. 
Dette er imidlertid en årsak til betydelig energitap, 
som kan tilsvare varmetap på opptil 1 m uisolerte rør.


