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DE LIJM VOOR SUPERIEURE
ARMAFLEX® 
SYSTEEMBETROUWBAARHEID BIJ HOGE
TEMPERATUREN EN ZONNE-
ENERGIETOEPASSINGEN

• Speciaal ontwikkeld voor brede reeks
temperaturen en toepassingen

• Eenvoudig aan te brengen
• Superieure, waterdichte verlijming van HT/

Armaflex ® en Armaflex® DuoSolar
isolatiesystemen

• Voor bedrijfstemperaturen tot +150 °C



Armaflex Accessories
Elastomeer isolatiemateriaal heeft niet alleen goede
technische eigenschappen, maar is tevens zeer
gebruiksvriendelijk dankzij de hoge flexibiliteit en het
toepassingsgemak. Bij het plaatsen van dit isolatiemateriaal
is het van cruciaal belang dat het goed verlijmd wordt.
Daarom biedt Armacell een ruim assortiment aan
accessoires die specifiek ontwikkeld zijn voor de
Armaflex producten en tevens innovatieve oplossingen
toevoegen. Naast de beproefde contactlijmproducten,
zoals de Armaflex 520 lijm, zijn er tevens interessante
alternatieven beschikbaar. Voor het verlijmen van de
verschillende Armaflex producten.

ARMAFLEX ULTIMA LIJMPRODUCTEN
Voor de synthetische rubber isolatiematerialen Armaflex
Ultima en Armaflex Rail, die gebaseerd zijn op de innovatieve
Armaprene-technologie, heeft u lijmproducten nodig die
speciaal voor dit type schuim ontwikkeld zijn. Voor deze
materialen biedt Armacell, naast de standaard Armaflex
Ultima 700 lijm, ook een gelachtig product dat niet druipt
(Armaflex Ultima RS850) en een oplosmiddelvrij alternatief
(Armaflex Ultima SF990).

Meer informatie over alle accessoires, zoals de Armaflex
Toolbox, kunt u vinden op  www.armacell.eu

OPLOSMIDDELVRIJE ACCESSOIRES
Armacell is de eerste fabrikant van elastomeer het
isolatiemateriaal die oplosmiddelvrije producten
introduceert. Armaflex SF990 en Armaflex Ultima
SF990 voldoen aan de strengere eisen voor groene
bouwprojecten met betrekking tot gezondheids- en
milieuaspecten van de gebruikte bouwmaterialen.

De oplosmiddelvrije cleaner is een gehele nieuwe
toevoeging aan ons assortiment accessoires: de
Armaflex SF cleaner kan worden gebruikt om vervuilde
oppervlakken van technische installaties te reinigen, en
ook het oppervlak van isolatimateriaal, zodat deze
perfect hecht. Het reinigingsmiddel wordt als een
praktische spray geleverd en kan zuinig en precies
worden aangebracht.

GEL LIJM DIE NIET DRUIPT
De thixotrope (gelachtige) lijmproducten Armaflex RS850 en
Armaflex Ultima RS850, druipen niet en zorgen ervoor dat de
lijm netjes aangebracht kan worden. Dankzij de speciale
consistentie druipen deze producten niet. Dit is een groot
voordeel wanneer er bijvoorbeeld boven het hoofd gewerkt
wordt of wanneer er geen druppels lijm op de isolatie mogen
komen.
Aangezien ze tijdens gebruik slechts minimale hoeveelheden
oplosmiddelen afgeven, zijn de Armaflex RS850 lijmproducten
zeer geschikt voor installaties in werkplaatsen en besloten
ruimtes.



Technische gegevens - Armaflex HT625

Korte beschrijving Eéncomponentlijm ontwikkeld voor het hechten van Armaflex isolatie toegepast bij hoge temperaturen, zeer geschikt voor HT/Armaflex, maar ook
geschikt voor alle andere Armaflex isolatiematerialen op basis van synthetisch rubber ( met uitzondering van Armaflex Ultima).

Materiaalsoort Contactlijm op basis van polychloropreen, vrij van aromaten.

Kleur Beige

Materiaal Speciale
informatie

Vloeibaar.

Toepassingen Toepassing op leidingen en tanks met bedrijfstemperaturen tot 150 °C. Voor het verlijmen van HT/Armaflex isolatiemateriaal en overige Armaflex
materialen op basis van synthetische rubber ( met uitzondering van Armaflex Ultima).

Speciale kenmerken Lijm met een speciale formule voor uniforme en veilige hechting van flexibele Armaflex isolatiematerialen toegepast op leidingen met hoge
temperaturen.

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 is uitgehard na 36 uur. Neem de Installatie pas hierna in bedrijf. Wacht 36 uur met het aanbrengen van verf (met uitzondering van: Armafinish
99), afwerktape, ommantelingen, enz.

;
;

Eigenschappen Waarde/beoordeling Bijzonderheden
Temperatuurbereik
Temperatuurbereik max. bedrijfstemperatuur1 + 150 °C

min. bedrijfstemperatuur2 -50 °C
Andere technische eigenschappen
Opbrengst Minimaal verbruik met de lijm aangebracht op beide oppervlakken: Armaflex tubes (dikte > verbruik zonder sleuven >

verbruik met sleuven): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/
l > 35 m/l; Platen: 3-4 m² /l

Deze getallen  zijn
slechts een richtlijn.

Opslag &
Houdbaarheid

12 maanden in een gesloten (ongeopende) verpakking. Niet bewaren in de buurt van explosieve of mogelijk ontvlambare
stoffen.

Zo koel mogelijk,
maar vorstvrij
bewaren. Gelering
bij vorst is
omkeerbaar bij
opwarming.

Ontvlammingspunt Ongeveer -26 °C
Explosiegrenzen Onderste ongeveer 1,1 vol.%; bovenste: ongeveer 12,8 vol.%
Gevarenklasse licht ontvlambaar Verordening

brandbare
vloeistoffen

Duurzaamheid Zeer goed
Weerbestendigheid Zeer goed
Voorbehandeling
van te hechten
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 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 restanten en als afval worden behandeld volgens de lokale voorschriften.
Verpakkingen met restanten product moeten volgens de specificatie van de betreffende instanties als afval worden
behandeld.

Residuen moet uit
de verpakking
worden verwijderd
en wanneer geleegd
volledig afgevoerd in
overeenstemming
met de voorschriften
voor het verwijderen
van afval.
Onvolledig geleegde
verpakkingen
moeten worden
afgevoerd in de
vorm van
verwijdering door de
regionale ontdoener.

Verwerkingstijd Bij 20 °C: 1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten. 2 Contactverlijmingstijd: 5-10 minuten. 3. 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.  Neem voor temperaturen boven +150 °C a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers om de betreffende technische informatie op te vragen.

2.  Neem voor temperaturen onder -50 °C a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers om de betreffende technische informatie op te vragen.

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. Om een juiste
installatie te garanderen, dient u Armaflex-lijm HT625 te gebruiken. 

2 2017 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing. 



Armaflex HT625 lijm

Code Artikel Stuks/doos
ADH-HT625/0,25 Armaflex HT625 ééncomponentenlijm, blikken van 0,25 liter

(met kwast)
40.

ADH-HT625/0,5 Armaflex HT625 ééncomponentenlijm, blikken van 0,5 liter 12.
ADH-HT625/1,0 Armaflex® HT625 ééncomponentenlijm, blikken van 1,0 liter 12.

Armaflex HT625 lijm

Code Artikel Stuks/doos
ADH-HT625/0,25 Armaflex HT625 ééncomponentenlijm, blikken van 0,25 liter

(met kwast)
40.

ADH-HT625/0,5 Armaflex HT625 ééncomponentenlijm, blikken van 0,5 liter 12.
ADH-HT625/1,0 Armaflex® HT625 ééncomponentenlijm, blikken van 1,0 liter 12.
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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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