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DE LIJM VOOR SUPERIEURE
ARMAFLEX® INSTALLATIES

• Sneldrogende lijm
• Zorgt voor betrouwbare, dampdichte voegen
• Speciaal ontwikkeld voor Armaflex® isolatie.
• Voor bedrijfstemperaturen tot +105 °C



Technische gegevens - Armaflex 520

Korte beschrijving Speciale lijm voor het verwerken van alle Armaflex isolatiemateriaal (met uitzondering van Armaflex producten op basis van EPDM)

Materiaalsoort Contactlijm op basis van polychloropreen, vrij van aromaten.

Kleur Beige

Materiaal Speciale
informatie

Vloeibaar

Toepassingen Voor het verlijmen van flexibele Armaflex isolatiematerialen (zie boven)

Speciale kenmerken Adhesive 520 bevat substanties die Armaflex etsen en daardoor het te lijmen oppervlak stevig bevestigen.

Montage Let op de verwerkingsinstructies / productgegevens. Verwerkingstemperatuur: ideaal +20 °C, niet onder de 0 °C. Bij temperaturen onder de +5 °
C of een hoge luchtvochtigheid (boven ongeveer 80%) is er een grotere kans op het ontstaan van condens op de te verlijmen oppervlakken of de
lijmlaag. In deze gevallen is de hechting zwak of geheel afwezig. Dit kan worden getest met absorberend papier (vloei- of crêpepapier). De
werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op werkende installaties of in sterk zonlicht. Voor gebruik goed schudden en doorroeren. Met een
kwast of spatel dun op de te verlijmen plaatsen aanbrengen. In geval van contactadhesie stevig aandrukkken gedurende de contactadhesieperiode.
Uitgebreide verwerkingsinstructies zijn verkrijgbaar.

Opmerkingen De lijm heeft een droogtijd van 36 uur. Pas daarna mag de installatie in gebruik worden genomen. Isoleer nooit een installatie die in bedrijf is en
werk nooit in sterk zonlicht. Wacht 36 uur voor het aanbrengen van coatings (uitzondering: Armafinish 99), plakband, afdekkingen etc.

;
;

Eigenschappen Waarde/beoordeling Bijzonderheden
Temperatuurbereik
Temperatuurbereik max. bedrijfstemperatuur + 105 °C

min. bedrijfstemperatuur1 - 50 °C
Andere technische eigenschappen
Opbrengst Deze getallen zijn

slechts een richtlijn.
Opslag &
Houdbaarheid

18 maanden in een gesloten (niet-geopende) verpakking in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Niet bewaren in de buurt van explosieve of mogelijk ontvlambare stoffen.

Koel maar vorstvrij
bewaren. Gelering
door vorst is
omkeerbaar.

Ontvlammingspunt Ongeveer -15 °C
Identificatie van de
gevaren

licht ontvlambaare vloeistof en damp Voor meer details
zie relevante EG-
veiligheidsinformatieblad.

Duurzaamheid Zeer goed
Weerbestendigheid Zeer goed
Voorbehandeling te
verlijmen oppervlak

Reinig vervuilde oppervlakken en het Armaflex-oppervlak met Armaflex Cleaner. Verenigbaarheid met basen: zeer
goede adhesie op metaalbasen. De bruikbaarheid op in kleur gelakte oppervlakken moet worden getest. Onverenigbaar
met: asfalt, bitumen of menieverf (op lijnoliebasis).

Zie voor meer
informatie Technisch
Bulletin nr. 17.

Transportklassen Afhankelijk van het transporttype
Insructies voor
verwijdering

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te
worden toegekend. Blik moet leeg zijn. Blikken met sporen van verhard product kunnen gerecycled worden. Blikken met
restanten kleefmiddel moeten overeenkomstig het product worden gerecycled.

Verwerkingstijd2 Bij 20 °C: 1. Natte adhesietijd: tot 2 minuten 2. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten 3. Contactadhesietijd:
15-20 minuten 4. Uithardingstijd: 36 uur

De verwerkingstijd
hangt zowel van de
hoeveelheid als van
de
klimaatomstandig-
heden binnen af.
Voor ingebruikname
moet de volledige
uithardingstijd in
acht worden
genomen.

1.  Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.

2.  De volledige hechting van de lijm wordt bereikt na 168 uur.

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Installatie-instructies vindt u in onze Armaflex installatiehandleiding. Bij sommige
koelvloeistoffen kan de perstemperatuur hoger zijn dan +110 °C; neem a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers voor nadere informatie. Om een juiste installatie te garanderen, dient u Armaflex-lijm 520 te gebruiken.
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Armaflex 520 lijm

Code Artikel Stuks/doos
ADH520/0,25E Armaflex® 520 lijm, 0,25 liter blikken (met kwast) 24.
ADH520/0,5E Armaflex® 520 lijm, 0,5 liter blikken 12.
ADH520/1,0E Armaflex® 520 lijm, 1,0 liter blikken 12.
ADH520/2,5E Armaflex® 520 lijm, 2,5 liter blikken 8.

Armaflex 520 lijm

Code Artikel Stuks/doos
ADH520/0,25E Armaflex® 520 lijm, 0,25 liter blikken (met kwast) 24.
ADH520/0,5E Armaflex® 520 lijm, 0,5 liter blikken 12.
ADH520/1,0E Armaflex® 520 lijm, 1,0 liter blikken 12.
ADH520/2,5E Armaflex® 520 lijm, 2,5 liter blikken 8.
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Local Contact
Maurizio Lamanna / Johan De Strycker
Telefoon Maurizio Lamanna +31 633 905 511  (Nederland)
Telefoon Johan De Strycker +32 476 175 022 (België) • Nederland
www.armacell.nl • info.nl@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Duitsland
Telefoon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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