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ArmaFlex 520

LIMMET FÖR ÖVERLÄGSNA ArmaFlex®-
INSTALLATIONER

• Lättanvänt enkomponentslim för industriellt
bruk

• Snabb torkning av fogarna Säkerställer
vattentäta förseglingar

• Speciellt framtaget för ArmaFlex® isolering
• För driftstemperaturer upp till +105 °C



Tekniska data - ArmaFlex 520

Kortfattad
beskrivning

Speciallim för installation av alla ArmaFlex isoleringsmaterial (med undantag för ArmaFlex EPDM- och baserade produkter). Se även Översikt
över limapplicering.

Materialtyp Kontaktlim på polykloroprenbas, fritt från aromatiska lösningsmedel.

Färg Beige

Speciell
materialinformation

Vätska

Användnings-
områden

Limma flexibla ArmaFlex-isoleringsmaterial (se ovan).

Speciella
egenskaper

Lim 520 innehåller ämnen som skapar en vulkanisering av ArmaFlex materialet  och därför på ett säkert sätt fogar samman de ytor som ska limmas.

Montering Vi ber dig iaktta våra installationsanvisningar/produktdata. Applicerings-temperatur: idealiskt + 20 °C, inte under 0 °C. Vid temperaturer under +
5 °C eller hög luftfuktighet (över ca. 80 %), kan ökad kondens-bildning uppstå på de ytor som ska limmas eller lim-ytan, I sådana fall är sammanfogning
svår eller omöjlig. Detta kan testas med hjälp av absorberande papper (läskpapper eller liknande). Inget arbete ska utföras på anläggningar som
är igång eller i zoner utsatta för starkt solljus. Skaka och rör om väl före användning. Applicera tunt på de ställen där sammanfogning ska ske med
borste eller limkanna. Vi d fogning skall ytorna med lim pressas ordentligt ihop tills fogen håller ihop av sig själv. Omfattande anvisningar för
applicering finns tillgängliga på hemsidan www.armacell.com.

Anmärkningar Limmet uppnår sin slutliga styrka efter 36 timmar. Anläggningen ska först då tas i bruk. Isolera aldrig en anläggning som är i drift och arbeta inte
i kraftigt solljus. Vänta 36 timmar innan ytbeläggningar (undantag: Armafinish 99), självhäftande band, yt-beklädnader etc. appliceras.

;
;

Egenskap Värde/värdering Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde max. driftstemperatur + 105 °C

min. driftstemperatur1 - 50 °C
Andra tekniska funktioner
Utbyte Uppgifterna är

endast riktlinjer.
Lagring och
lagringstid

18 månader i stängd (oöppnad) behållare på en torr och välventilerad plats.
Får inte förvaras tillsammans med: explosiva ämnen, självantändande ämnen.

På sval men frostfri
plats.
Frostframkallad
stelning är inte
permanent.

Flampunkt cirka -15 °C
Explosions
gränsvärden

Undre: ca. 1,0 vol.-%. Övre: ca. 13,0 vol.-%

Riskbedömning mycket lättantändlig vätska och ånga För mer information
se EG:s
säkerhetsdatablad.

Åldringsbeständighet Mycket bra
Beständighet mot
väderpåverkan

Mycket bra

Förbehandling av
yta som ska limmas.

Rengör smutsiga ytor och ArmaFlex-ytan med ArmaFlex Cleaner. Kompatibilitet med basiska ämnen: mycket god
vidhäftning på metalliskt underlag. Kompatibiliteten med målade ytor måste testas. Inte kompatibelt med asfalt, bitumen
eller blymönjefärg (på linoljebas).

För ytterligare
information, se
Teknisk Bulletin nr.
17.

Transportklasser Beroende på typ av transport
Hänsynstaganden
vid avyttring

Tilldelning av avfallsnyckel, i enlighet med EAK (Europeiska avfallskatalogen) ska utföras i enlighet med lokalt
avfallshanteringsföretag.

Behållaren måste tömmas på rester. Behållare med spår av produkten kan återvinnas. Behållare med icke härdad
produkt måste hanteras på samma sätt som produkten.

Behållaren måste
tömmas på alla
rester. Tomma
behållare kan
återvinnas.
Behållare med
limrester måste
återvinnas på
samma sätt som
produkten.

Arbetstid2 vid 20 °C:
1. Minsta torktid (luftningstid): 3-5 minuter
2. Kontaktlimningstid: 15-20 minuter
3. Härdningstid: 36 timmar

Öppentiden beror på
kvantiteten samt på
inomhusklimatet.
Låt härdningstiden
löpa ut innan
driftsättning!

1.  För temperaturer under -50 °C ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att begära motsvarande teknisk information.

2.  Limmets fulla vidhäftning uppnås efter 168 timmar.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information
gäller för avsett användningsområde eller inte. Installationsanvisningar finns i vår Armaflex installationshandbok. För vissa kylmedel kan utloppstemperaturen överstiga +110 °C, kontakta vårt Säljrepresentant för ytterligare information.
Armaflex lim 520 och klämma måste användas för att garantera korrekt installation.
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ArmaFlex 520 lim

Kod Produktbeskrivning Delar/kartong
ADH520/0,25E ArmaFlex lim 520, burk 0,25 liter (med borste) 24.
ADH520/0,5E ArmaFlex lim 520, 0,5 liter burkar 12.
ADH520/1,0E ArmaFlex lim 520, 1,0 liter burkar 12.
ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lim, 2,5 liter burkar 8.
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noteringar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Local Contact
Rolf Ridell • Sverige
Telefon +46 73 33 39 538 • Fax www.armaflex.se
rolf.ridell@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Tyskland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com
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