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Maximera effektiviteten hos din VVS-utrustning med ArmFix VVS. Denna lättinstallerade distansskål 
möjliggör energibesparingar på upp till 15 procent inuti och 25 procent utanför byggnader. Den är baserad 
på återvunnen och återvinningsbar PET. Förhindra köldbryggor i ditt installationssystem och spara 
montagetidoch utrymme med vår hållbara lösning. ArmaFix VVS. Install it. Trust it.

ArmaFix™ VVS

DINA FÖRDELAR:

// Anpassad till standardtjocklekar för mineralull
// Snabb och enkel installation
// PET-skum med slutna celler med utmärkta isoleringsegenskaper
// Baserad på återvunnen och återvinningsbar PET
// Matchande rörklammer i praktisk kombiförpackning

INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix™

// Anpassad till standardtjocklekar för mineralull

// PET-skum med slutna celler med utmärkta isoleringsegenskaper
// Baserad på återvunnen och återvinningsbar PET
// Matchande rörklammer i praktisk kombiförpackning ArmaFix™
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All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de refererade teststandarderna. Trots att alla 
försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterad, ger Armacell inte någon garanti, uttryckt eller underförstådd, angående 
riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell inte heller ta något ansvar gentemot någon person till följd av användningen av 
nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, ändra eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om 
produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Ansvaret för professionell och korrekt installation och efterlevnad av gällande byggföreskrifter ligger hos kunden. Detta 
dokument utgör inte en del av ett lagligt erbjudande att sälja eller att ingå avtal.

På Armacell är vi mycket måna om ditt förtroende, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter, och vi vill göra det lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och 
varför vi gör det. Om du vill få mer information om vår behandling av dina uppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy.

© Armacell, 2021. Alla rättigheter förbehållna. Varumärken följt av ® eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group. 
Microban® är ett varumärke som tillhör Microban Products Company och används häri med tillstånd. 
00587 | ArmaFix VVS | ArmaFix | Flyer | 022022 | EMEA | EN

Som uppfinnare av flexibelt skum för isolering av utrustning och ledande leverantör av tekniska skum, utvecklar Armacell 
innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar hållbart mervärde för företagets kunder. 
Armacells produkter bidrar avsevärt till den globala energieffektiviteten och gör därmed skillnad varje dag. Med 3200 
anställda och 25 produktionsanläggningar i 17 länder har företaget två huvudverksamheter, avancerad isolering och 
tekniska skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, högpresterande skum för högteknologiska 
och lättviktiga tillämpningar och nästa generations teknologi för aerogel-filtar. För mer information, gå till: www.armacell.
se 

For product information, please visit: 
www.armacell.se

ABOUT ARMACELL

TEKNISKA EGENSKAPER

PET med en densitet på 100 kg/m³

Max. medeltemperatur: 80 °C

Värmeledningsförmåga vid 23 °C: 0,034 W/mK

Tryckhållfasthet: 1,5 Mpa

Skjuvhållfasthet: 0,75 Mpa

ArmaFix™

Isoleringen av rörklammer är något som ofta försum-
mas. Det orsakar dock stora energiförluster som kan 
motsvara en värmeförlust från upp till 1 m oisolerade 
rörledning.


