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De JUISTE TOOLS OM DE BESTE
INSTALLATIE TE VERZEKEREN

• Professionele, hoogwaardige gereedschappen
voor het installeren van Armaflex goed - alles
wat je nodig hebt voor het meten, tekenen,
knippen en lijmen

• Eenvoudige en betrouwbare installatie van
Armaflex met de juiste tools

• Alle tools komen in een praktische, afsluitbare
aluminium behuizing, dat is robuust en toch
licht van gewicht



Armaflex Toolbox - Tools voor
professionals!
Als het gaat om het voorkomen van condensvorming en
energieverlies op apparatuur is niet alleen hoogwaardig
isolatiemateriaal belangrijk, maar tevens de manier waarop
dit geplaatst wordt.

Armaflex isolatiemateriaal beschikt over de vereiste
technische eigenschappen en kan ook nog snel en eenvoudig
geïnstalleerd worden. Armacell biedt al verschillende tools en
hulpmiddelen, zoals de Armaflex Application Manual en de
installatievideo's.

Nu zijn alle tools en hulpmiddelen ook verkrijgbaar in een
robuuste en afsluitbare lichtgewicht koffer van aluminium!

CORRECT METEN
• Armaflex montagehandboek met instructies voor het

realiseren van complexe vormdelen
• Duimstok met omtrek schaal
• Krompasser om de juiste diameters te bepalen
• Zwarte markeerstift, Armacell balpen voor het maken van

notites, zilver-inkt markeerpen voor het duidelijk
aftekenen van de verschillende vormdelen op Armaflex
isolatiemateriaal

• Steekpasser met een houder voor de zilver-inkt
Markeerpen, Beschermkap voor de steekpasser voor
gebruik op Armaflex isolatiemateriaal

PERFECT SNIJDEN VAN VORMDELEN
• Armaflex sjabloon voor het snijden van bochtsegmenten
• 4 messen met een blad van 9, 17, 27 cm en 1 keramisch

mes voor het snijden van de verschillende vormdelen
• Mesholster, houdt het mes veilig op zijn plek
• Slijpsteen voor de messen
• Geslepen ronde koperen hulpstukken (6 verschillende

diameters) voor het maken van uitsparingen in Armaflex
isolatiemateriaal

• Hulpmiddel voor het opnieuw slijpen van de uiteinden van
de koperen hulpstukken

NETJES LIJMEN
• ARMAFLEX LIJMKWAST 14, 70mm platte borstel
• Armaflex Gluemaster (lijmpomp)
• Reinigingsdoekje voor het gereedschap



Armaflex Toolbox toebehoren
Lengte 570,0 mm, Breedte 325,0 mm, Dikte 160,0 mm, Aluminium Toolbox

Code Artikel Stuks/doos
Toolbox Gereedschapskist met de juiste materialen om Armaflex profesioneel

te installeren
1.
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