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ARMAFLEX 750

KLÆBEMIDLET TIL OVERLEGNE 
NH/ARMAFLEX SMART INSTALLATIONER

• Stærk limning
• Specielt formuleret klæbemiddel den næste

generation af halogenfri Armaflex
isoleringsmaterialer



Tekniske data - ArmaFlex 750

Kort beskrivelse Specielt klæbemiddel til installation af den næste generation af NH/ArmaFlex Smart. Se også "Oversigtsklæbende applikation".

Materialetype Kontaktklæbemiddel på polychloropren-basis, fri for aromatiske opløsningsmidler.

Farve Beige

Materiale,
specialoplysninger

Væske

Anvendelser Limning af fleksible NH/ArmaFlex Smart-materialer (se foroven).

Specialegenskaber Specielt fremstillet lim til ensartet og sikker limning af fleksible NH/ArmaFlex Smart isoleringsmaterialer.

Samling Overhold vores installationsvejledning/produktdata. Anvendelsestemperatur: ideelt set + 20 °C, ikke under 0 °C.  Ved temperaturer under + 5 °C
eller høj luftfugtighed (over ca. 80%) kan der forekomme  øget kondensdannelse på overflader, der skal limes, eller limfolie. I disse tilfælde er
klæbningen
dårlig eller umulig. Dette kan afprøves ved at anvende absorberende papir (trækpapir eller kreppapir). Der må ikke udføres arbejde på driftsanlæg
eller i områder, der er udsat for stærk sollys. Ryst og rør godt rundt inden brug. Påfør et tyndt lag på de områder, som skal klæbes, med pensel
eller spartel. I tilfælde af kontaktklæbning presses kraftigt sammen under kontaktklæbningen. Der foreligger omfattende materiale til anvendelsen.

Bemærkninger Klæbemidlet opnår fuld styrke efter 36 timer. Først da må anlægget idriftsættes. Isolér aldrig et anlæg, der er i drift eller kører i stærkt solskin. Vent
36 timer, inden der påføres belægninger (undtagelse: Armafinish 99), klæbebånd, belægninger osv.

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Særlige
bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde max. medietemperatur +90 °C

min. medietemperatur1 -50 °C
Andre tekniske egenskaber
Flydning Disse tal er kun

vejledende.
Opbevaring og
lagringsholdbarhed

18 måneder opbevaret i originale uåbnede beholdere ved 5 °C - 35 °C.
Må ikke opbevares sammen med: eksplosive stoffer, selvantændelige stoffer.

Så køligt som
muligt, men
beskyttet mod frost.
I tilfælde af frost er
gelering reversibel
ved opvarmning.

Flammepunkt ca. - 12 °C
Fareudsagn meget brandfarlig væske og damp Yderligere

oplysninger finder
du i
sikkerhedsdatablad.

Stabilitet - aldring Meget god
Modstand mod
vejrlig

Meget god

Forbehandling af
fladen der skal
limes.

Rengør snavsede overflader og Armaflex overfladen med Armaflex Cleaner. Kompatibilitet med baser:
Meget god
vedhæftning til metallisk base. Foreneligheden med farve belagt overflader med selvklæbende skal testes.
Uforeneligt
med: Asfalt, bitumen (blyholdig maling - oliebaseret)

Yderligere
oplysninger findes i
Teknisk Bulletin
nr.17

Transport klasser Afhængigt af hvilken type transport
Overvejelser om
bortskafning

Tildeling af en affaldskode i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog skal foretages efter aftale med det
regionale affaldsdeponeringsselskab.

Emballagen skal være tømt for alle rester. Emballage med spor af behandlet produkt kan genbruges.
Emballage med ubehandlet produkt skal bortskaffes på samme måde som mediet.

Arbejdstid2 ved 20 °C:
1. Minimal
tørretid
(luftningstid):
3-5
minutter
2. Kontakt
vedhæftning
tid: 15-20
minutter
3.
Indstillingstid:
36 timer

Den åbne tid
afhænger af
mængden såvel
som
indeklimaforholdene.
Før driftstiden skal
indstillingstiden have
lov til at gå.

1.  For temperaturer under -50 °C skal du kontakte vores kundeservicecenter for at anmode om de relevante tekniske oplysninger.

2.  Klæbemidlets fulde vedhæftning opnås efter 168 timer.

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual. Ved nogle kølemidler kan udløbstemperaturen overskride +110 °C. Kontakt vores salgskonsulent for
yderligere oplysninger.

2 2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder. 



ArmaFlex 750 klæbemiddel

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton
ADH750/0,5 ArmaFlex 750 Adhesive, 0,5 Litre 12.

ArmaFlex 750 klæbemiddel

Kode Artikelbeskrivelse Stk./karton
ADH750/0,5 ArmaFlex 750 Adhesive, 0,5 Litre 12.
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Local Contact
Michael Couriol • Danmark
Tlf. +45 42 79 53 79 • www.armacell.dk • Michael.couriol@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Tyskland
Tlf. +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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