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ARMA-CHEK R

FLEKSIBEL IKKE-METALLISK
BEKLÆDNING TIL OFFSHORE- OG
INDUSTRIINSTALLATIONER

• Fleksibel polymerbeklædning med CSM (CSPE)
med kombineret lydisolering

• Fremragende mekanisk beskyttelse og
beskyttelse mod vejrliget

•  Specialudviklet til brug i offshore- og
industrimiljøer

• Reducerer risikoen for korrosion under
isoleringen (CUI)

• Modstandsdygtig over for UV-stråling, saltvand
og kemikalier

• Indbygget vanddampspærre μ > 50.000
• Fungerer sammen med Armaflex med udvidelse

eller sammentrækning efter behov
• IMO-certificeret



Tekniske data - Arma-Chek R

Kort beskrivelse Fleksibelt belægningssystem til elastomer- og andre typer isoleringsmateriale. Specialudviklet til brug i offshore- og industrimiljøer.

Materialetype Fleksibelt EPDM-gummi med klorsulfoneret monomer (CSM) også kaldet CSPE.

Farve Grå

Produktserie Plader i ruller, 1 og 2 mm tykkelse/bredde 700 og 1400 mm
Arma-Chek Mastic fås til lukning af samlinger og sømme.

Anvendelser Mekanisk beskyttelse og beskyttelse mod vejrliget af isolerede rørinstallationer, fittings, beholdere og udstyr i offshore-installationer, sværindustrien,
kemiske og petrokemiske miljøer.

Specialegenskaber Fremragende modstand mod UV-angreb, saltvand og mekanisk påvirkning. Reducerer risikoen for korrosion under isoleringen. Fremragende
akustisk ydeevne med naturlige dæmpningsegenskaber for reduktion af genstrålingseffekter.

Sikkerhed og miljø MED Modul B ( EC-type testcertifikat af DNV-GL / IMO 2010 FTP ( Brandtestprocedure) Kode del 2 og del 5

Samling Læs installationsmanualerne til Armaflex® og Arma-Chek inden monteringen. Kontakt vores tekniske serviceafdeling.

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Særlige
bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde max. medietemperatur1 +100 °C / +212°F

min. medietemperatur - 50 °C / -58°F
Varmeledningsevne
Varmeledningsevne Afhænger af den anvendte isolering. Systemets varmeydeevne afhænger af de enkelte lags egenskaber

og konfiguration.
Modstand mod vanddampdiffusion
Modstand mod
vanddampdiffusion

Vanddampsdiffusion -
modstandsfaktor

μ ≥ 50.000. Testet i
henhold til
EN 12086
(Ækvivalent
metode
ASTM E96)

Testet ifølge
EN 12086 og
ASTM E96
Procedure A

Vanddampsdiffusion -
permeabilitet

Permeabilitet ≤ 0,003

Vanddampsdiffusion -
permeabilitet

g/(m.s.Pa) ≤ 3.91 x 10 ¹²

Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse

Euroklasse B-s3,d0 Klassificeret
iht.
 EN
13501-1
Testet iht.
EN 13823
(SBI) og
EN ISO
11925-2

Klassificeret ifølge
EN 13501-1
Testet ifølge
EN 13823 og
EN ISO 11925-2

Anden brandklasse Del 2 og Del 5 (IMO 2010 FTP-kode) Bestået IMO-godkendt af
DNVASTM E 84 Klasse A (< 25 flammespredningsindeks)

BS 476 del 6 og del 7 Klasse 0 og klasse 1
NFP 92-507 M1

Andre tekniske egenskaber
Densitet 1650 til 1750 kg/m³ / 103,00 til 109.25 lb/ft³ Testet i

henhold til
ISO 845,
ASTM
D1622

Testet i henhold til
ISO 845, ASTM
D1622

Modstandsdygtig
over for mekanisk
påvirkning

God

UV-resistent Fremragende Testet i
henhold til
EN ISO
4892-2

1000h ingen
sprækker, ingen
synlig misfarvning,
3000 / 5000 t
sprækning under
mikroskop, let
misfarvning

Rivestyrke ≥ 7,0 N/mm / ≥ 40 lbf/in Tested i
henhold til
ISO 34-1 -
Metode B,
procedure
b

(MD/CD)

Trækstyrke ≥ 4,5 MPa / ≥ 653 psi Testet i
henhold til
ISO 37 -
Type II-
prøve

(MD)

Deformation ≥ 200 % Testet i
henhold til
ISO 37 -
Type II-
prøve

Testet i henhold til
ISO 37 - Type II-
prøve
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Tekniske data - Arma-Chek R

Vandopløselige
chlorider2

≤ 100 ppm (mg/kg or µg/g) Testet i
henhold til
EN 13468,
ASTM
C871

Opbevaring og
lagringsholdbarhed

Maks 3. År
Materialet skal opbevares indendørs på et rent og tørt sted og skal holdes væk fra direkte sollys.

Holdbarheden (den
maksimale
opbevaringstid) er
begrænset for at
sikre, at der kun
anvendes
nuværende
fremstillede
produkter i
projekterne. Denne
begrænsning gælder
udelukkende for
opbevaringen af
produktet og
påvirker ikke
produktets levetid
efter monteringen

Hydrostatisk
trykmodstand i
samlinger2

Ingen læk ved 6,89 bar (70,4 m) / 100 psi Testet i
henhold til
ASTM
D5385

Testet i henhold til
ASTM D5385

Punkteringsmodstand
(kun 2mm)2

23,48 lbf / 104,44 N Testet i
henhold til
ASTM
D751

Bedømt i henhold til
Allunga Exposure
Laboratory

Sprængstyrke (kun
2mm)2

131 lbf / 582,72 N Testet i
henhold til
ASTM
D751,
afsnit 18.2

Testet i henhold til
DIN 53509-1

Vejrbestandighed Fremragende Bedømt i
henhold til
Allunga
Exposure
Laboratory

Testet i henhold til
EN ISO 4892-2

Svamperesistens2 Ingen vækst Testet i
henhold til
ASTM
C1338

Testet i henhold til
ASTM C1338

Ozonbestandighed Fremragende Testet i
henhold til
DIN
53509-1

Testet ved 48h/25
± 5ppm / 20  ± 2 %
forlængelse / ingen
sprækker

Applikationstemperatur+5°C til + 35°C / +41°F til +95°F
Maks. relativ luftfugtighed 80%

Akustisk
indsætningstab

Når anvendt som del af et system ISO 15665 Klasse A til C, Shell DEP 31.46.00.31 Gen Klasse D Testet iht. ISO 3741
(Ækvivalent metode
ASTM E1222)
Klassificeret iht. ISO
15665

1.  For temperaturer over eller under dem, der er angivet i "temperaturområde" ovenfor, bedes du kontakte vores kundeservicecenter for at anmode om de relevante tekniske oplysninger.

2.  Baseret på enkelte testresultater. Kan kun bruges til information / reference.

*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 Arma-Chek -installationsmanual. Kontakt vores salgskonsulent inden isolering af rustfrit stål. Armaflex 520 eller Armaflex HT 625
klæbemiddel skal anvendes for at sikre korrekt montering.  Armacell træffer alle foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der gives i dette dokumenter og i alle erklæringer, tekniske data og anbefalinger indeholdt heri, menes at
være korrekte. Men Armacell kan ikke garantere, at oplysningerne er 100 % nøjagtige. Desuden er små afvigelser i farve, kvalitet og dimensioner uundgåelige og påvirker i de fleste tilfælde ikke produktets ydelse. Armacell fraskriver sig
udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med resultater, der opnås eller fremkommer ved brug af produktet eller i tillid til disse oplysninger. Der ydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål eller garanti for salgbarheden eller
nogen anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, vedrørende de varer, der er beskrevet, eller de oplysninger, der er givet heri. Alle erklæringer og tekniske oplysninger i dette dokument skal læses sammen med kundens egne
specifikationer. Det er modtagerens ansvar at oplyse alle involverede parter om indholdet af disse dokumenter. De beskrevne og anbefalede metoder skal følges nøje. Ved evt. krav om afvigelse fra vores anbefalinger bedes du
kontakte os på forhånd for at diskutere mulige egnede alternativer. Armacell hæfter ikke for krav, der gøres gældende på grund af manglende overholdelse af vores specifikationer eller enhver anden aftalt løsning samt manglende
overholdelse af kundens specifikationer.
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Arma-Chek R belægning, endeløs

Kode Tykkelse [mm] Bredde [mm] Længde [m] m²/rulle
RCS-R05/1-07-GY ● 1. 700,0 5. 3.5.
RCS-R05/1-14-GY ● 1. 1.400,0 5. 7.
RCS-R05/2-07-GY ● 2. 700,0 5. 3.5.
RCS-R10/1-07-GY 1. 700,0 10. 7.
RCS-R10/1-14-GY 1. 1.400,0 10. 14.
RCS-R10/2-07-GY 2. 700,0 10. 7.
RCS-R20/1-07-GY 1. 700,0 20. 14.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Arma-Chek R tilbehør

Kode Vare nr. Artikelbeskrivelse Stk./karton
ACH-MASTICS - Forsegling til montering af Arma-Chek R, patron 290 ml 12.
ADH-HT625/1,0 - Armaflex® HT625 enkomponent klæbemiddel, 1,0 l

beholder
12.

CLEANER/1,0N - Specialrengøringsmiddel til brug med Armaflex
klæbemiddel 520 og Armaflex klæbemiddel HT625

4.
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Local Contact
Mikkel Russel • Danmark
Tlf. +45 426 507 09 • www.armacell.dk • mikkel.russel@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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