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DE SPECIALE REINIGER VOOR
VOORBEREIDING MET ARMAFLEX® 
INSTALLATIE

• Zorgt voor schone oppervlakken voor gebruik
van Armaflex® lijmsoorten.

• Verwijdering van stof van oppervlakken
• Reiniging van borstels en gereedschappen met

daarop  Armaflex® lijmresten



Technische gegevens - Armaflex Cleaner

Korte beschrijving Speciale reiniger voor gebruik met alle Armaflex lijmsoorten

Kleur Helder

Materiaal Speciale
informatie

Vloeibaar

Toepassingen Voor het schoonmaken van oppervlakkes waar Armaflex lijm moet worden gebruikt.

Montage Om een uitstekende hechting van de lijm te garanderen moeten alle vervuilde oppervlakken - ook vervuilde Armaflex - worden gereinigd. Bovendien
kan de reiniger gebruikt worden voor het schoonmaken van het oppervlak vóór het aanbrengen van bijvoorbeeld een laag Armafinish 99.

Opmerkingen Gebruik de Armaflex reiniger ook voor het schoonmaken van gereedschap (met uitzondering van Armaflex Ultima SF990 en Armaflex SF990 lijm).

;
;

Eigenschappen Waarde/beoordeling Bijzonderheden
Andere technische eigenschappen
Opslag &
Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden Bewaar de goed
afgesloten
verpakking in een
koele, goed
geventileerde
ruimte. Beschermen
tegen warmte en
direct zonlicht.
Niet bewaren in de
buurt van explosieve
of mogelijk
ontvlambare stoffen.

Ontvlammingspunt Ongeveer -20 °C
Explosiegrenzen Onderste: ongeveer 1 vol-% Bovenste: ongeveer 13 vol-%
Gevarenklasse licht ontvlambaar Verordening

brandbare
vloeistoffen

Transportklassen Afhankelijk van het type transport
Recycling Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te

worden toegekend. Voor meer details zie relevante veiligheidsinformatieblad.
De verpakking moet
volledig ontdaan zijn
van product
restanten en als
afval worden
behandeld volgens
de lokale
voorschriften.
Verpakkingen met
product restanten
moeten volgens de
specificatie van de
betreffende
instanties als afval
worden behandeld.

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. Tijdens de opslag van het product kunnen bramen op het oppervlak ontstaan, vooral bij
wanden dunner dan 19 mm. Dit heeft geen invloed op de technische eigenschappen van het materiaal, maar kan effect hebben op het verlijmen. Daarom moet het oppervlak worden gereinigd (afgeveegd) voordat de lijm wordt
aangebracht.
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Armaflex Cleaner reinigingsmiddel

Code Artikel Stuks/doos
CLEANER/1,0 Speciaal reinigingsmiddel voor gebruik met Armaflex® lijm 520 en

Armaflex® lijm HT625.
4.
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Local Contact
Remco Hiemstra / Paco Ariza Lora / Rony Blommaert
Telefoon Remco Hiemstra +31 61 33 49 086 (Nederland)
Telefoon Paco Ariza Lora +31 657 0 03 501 (Nederland)
Telefoon Rony Blommaert +32 471 99 63 49 (België) • Nederland
www.armacell.com/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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