
BARDZO MOCNY SYSTEM OCHRONNY DLA IZOLACJI 

– profesjonalny system ochronny o dużej wytrzymałości i trwałości, 

minimalizujący ryzyko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji (UIC)
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Dane techniczne

Temperatury stosowania
max. temperatura czynnika

max. temperatura czynnika
(dla roli klejonych całą powierzchnią)

min. temperatura czynnika

Odporność na uderzenia

Arma-Chek R opracowany został dla zastosowań morskich i przybrzeżnych 

oraz przemysłowych. Jest to elastyczna, szara osłona z niespienionego kau-

czuku syntetycznego montowana bezpośrednio na izolacji Armaflex i stano-

wiąca dla niej dodatkową ochronę. Arma-Chek R zabezpiecza powierzchnię 

Armaflexu przed uszkodzeniami mechanicznymi, warunkami atmosfe-

rycznymi oraz promieniowaniem UV. Arma-Chek R, dzięki temu, że jest 

wykonany z materiału syntetycznego, zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji 

galwanicznej na instalacji. Stosowanie systemu Arma-Chek R gwarantuje 

wieloletnią ochronę instalacji nawet w bardzo trudnych warunkach.  

Materiał: 

Zastosowanie: 

Krótki opis: Powłoka ochronna w kolorze szarym, stanowiącą zabezpieczanie mechaniczne izolacji. Arma-Chek R chroni również kauczuk przed działaniem 

czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Elastyczna powłoka na bazie niespienionego syntetycznego kauczuku.

Powłoka ochronna do izolowania instalacji wymagających szczególnej ochrony mechanicznej w pomieszczeniach oraz w przypadku stosowania 

izolacji na zewnątrz. Szczególnie zalecany w instalacjach przemysłowych, w zastosowaniach morskich i przybrzeżnych oraz wszędzie tam, 

gdzie należy do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji.

Przenikanie pary wodnej 
współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m

Odporność na promieniowanie UV

3Gęstość osłony [kg/m ]
kolor szary

Kolor osłony

Własności materiału Wartość/podstawa Uwagi

Warunkiem prawidłowego montażu jest stosowanie właściwego kleju Armaflex HT 625 oraz przestrzeganie zasad zawartych w „Instrukcji Montażu Arma-Chek”. 

Przy stosowaniu na zewnątrz wymagane jest zabezpieczenie wszystkich połączeń klejonych systemowym mastykiem. 

bardzo dobra

bardzo dobra

ok. 1600

szary

w przypadku temperatur poniżej -50°C 

oraz powyżej +125°C prosimy o kontakt z naszym 

Działem Technicznym

+110°C 

+150°C (dla HT/Armaflex)

+85°C

+125°C (dla HT/Armaflex)

- 50°C (-180°C)

50 000


