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ARMAFLEX 750

LIMET FOR OVERLEGNE NH/ARMAFLEX
SMART INSTALLASJONER

• Sterk binding
• Spesielt formulert lim neste generasjon

halogenfrie Armaflex isolasjonsmaterialer



Tekniske data - ArmaFlex 750

Kort beskrivelse Spesielt lim for montering av neste generasjon NH/ArmaFlex Smart. Se også "Oversikt Lim- påføring".

Materialtype Kontaktlim basert på polykloren, fri for aromatisk løsningsmiddel.

Farge Beige

Spesiell
materialinformasjon

Væske

Bruksområde Liming av fleksible NH/ArmaFlex Smart-materialer (se ovenfor).

Spesielle funksjoner Spesielt formulert lim for jevn og sikker sømbinding av fleksible NH/ArmaFlex Smart isolasjonsmaterialer.

Montasje Følg våre installasjonsinstruksjoner/produktdata. Påføringstemperatur: ideelt + 20 °C, ikke under 0 °C.  Ved temperaturer under + 5 °C eller høy
luftfuktighet (over ca. 80 %), kan det dannes økt kondens på overflatene som skal limes eller limfilmer. I disse tilfellene er binding dårlig eller
umulig. Dette kan testes ved hjelp av absorberende papir (blotting eller crepe papir). Arbeid bør ikke utføres på arbeidsanlegg eller områder utsatt
for sterkt sollys. Rør godt før bruk. Påfør tynt på områdene som skal bindes med en børste eller spatel. Presse sammen kontaktflatene med kraft
i kontaktfestetiden. Omfattende veiledning for bruk er tilgjengelig.

Anmerkninger Limet oppnår sin endelige styrke etter 36 timer. Først da skal anlegget settes i drift. Isoler aldri en enhet som er i drift eller arbeider i sterkt sollys.
Vent 36 timer før påføring av belegg (unntak: Armafinish 99), tape, dekke etc.

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder maks. driftstemperatur +90 °C

min. driftstemperatur1 -50 °C
Andre tekniske egenskaper
Ytelse Minimumsforbruk med limet påført begge overflater:

Armaflex rør (tykkelse > forbruk usplittet > forbruk splittet):
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;

Plate:
7-9 m2 /l

Disse tallene er bare
en guide.

Lagring og
lagringstid

18 måneder oppbevares i originale uåpnede beholdere mellom 5 °C og 35 °C.
Ikke oppbevar sammen med: eksplosive stoffer; spontant forbrennende stoffer.

Så kjølig som mulig,
men beskyttet mot
frost. Ved frost er
eventuell
geldannelse
reversibel ved
oppvarming.

Flammepunkt ca. - 12 °C
Fareklasse svært brannfarlig væske og damp Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du
se
sikkerhetsdatablad.

Stabil over tid Meget god
Motstand mot
forvitring

Meget god

Behandle/rengjøre
overflater som skal
limes

Rengjør urene overflater inkludert Armaflex overflater med Armaflex Cleaner.

Kompatibelt med baser: meget god vedheft til metallisk base. Kompatibelt med fargebelagte overflater med
limet må testes.

Uforenlig med: Asfalt, bitumen eller rød blymaling (frøoljebasert).

Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du
se Teknisk bulletin
nr. 17.

Transportklasser Avhengig av transporttype
Gjenvinning Tildeling av et avfallskodenummer, i henhold til den europeiske avfallskatalogen, bør utføres i samsvar

med det regionale avfallshåndteringsselskapet.

Emballasjen må tømmes for alle rester. Emballasje med spor av herdet produkt kan resirkuleres.
Emballasje med uherdet produkt må kastes på samme måte som mediet.

Montasjetid2 at 20 °C:
1. Minimum
tørketid
(luftingstid):
3-5
minutter
2. Kontakt
vedheftstid:
15-20
minutter
3. Herdetid:
36 timer

Påføringstiden
avhenger av
mengde samt
inneklimaforhold.
Før driftstid må
innstillingstiden
tillates å gå.

1.  Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår kundeservice for vår tekniske informasjon.

2.  Limet er fullstendig gjennomherdet etter 168 timer.

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

2 2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Prisliste gjelder for Norge Priser er gyldige fra 2022-01-01 og erstatter alle tidligere priser. Med forbehold om endringer uten
forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder. 
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Local kontakt
Janne Storflor • Norge
Telefon +47 99 52 95 38 • www.armacell.no • janne.storflor@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Tyskland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Faks +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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