ELASTISK FÄRG UTFORMAD FÖR SKYDD
OCH BELÄGGNING AV ARMAFLEX®
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Tål väderpåverkan och åldring Beläggningen
bibehåller sin elasticitet
• Droppfri färg
• Skydd av Armaflex® isoleringsmaterial
•
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Tekniska data - Armafinish 99
Kortfattad
beskrivning

Armafinish 99 är en färg som förblir elastisk, är väderbeständig och har god åldringsbeständighet.

Materialtyp

Droppfri färg

Färg

vit (RAL 9001) eller grå (RAL 7037)

Speciell
materialinformation

Normal förbrukning: 0,55 l/m² när två skikt appliceras (svarar mot en torrfilmstjocklek om 0,26 mm).

Användningsområden

Skydd av Armaflex isoleringsmaterial vid utomhusinstallation kan även användas inomhus för målning.

Montering

All Armaflex-isolering (utom HT/Armaflex och Armaflex Ultima, se relevant produktdatablad) som installerats utomhus måste täckas med två
fullständiga skikt av Armafinish 99. Appliceringstemperatur: + 10 °C till + 30 °C, maximal relativ luftfuktighet 80 %. Torktid vid + 20 °C: ca 2 timmar.
Denna tid måste också få gå mellan strykningarna; det andra skiktet måste appliceras inom 7 dagar. Färgen kan appliceras med borste eller roller.
Rengör redskapen med vatten.

Anmärkningar

Oskyddad Armaflex får inte utsättas för väder och vind under mer än 3 dagar, så färgen bör strykas på snarast möjligt. Den skyddande beläggningen
bör ses över regelbundet. Senast efter 2 år bör två ytterligare skikt appliceras. Se särskilda anvisningar/säkerhetsdatablad

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Andra tekniska funktioner
Lagring och
lagringstid

Livslängd i oöppnad behållare: 12 månader.

Förvara den slutna
behållaren på sval,
välventilerad och
frostfri plats.

ExplosionsgränsvärdenLägre: ingen. Övre: ingen.
Riskklass

Miljöfarliga ämnen enligt definitionen i transportbestämmelserna (ADR/RID, IMDG-koden, ICAO-TI/IATA-DGR).

Återvinning

Tilldelning av avfallskod, i enlighet med Europeisk avfallskatalog ska utföras i samråd med lokal avfallshanteringsföretag. Behållaren måste
Se tillhörande säkerhetsdatablad för mer information.
tömmas på rester.
Behållare med spår
av produkten kan
återvinnas.
Behållare med icke
härdad produkt
måste hanteras på
samma sätt som
produkten.

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.
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Armafinish 99 färg
Produktbeskrivning

Delar/kartong

FINISH/GY-2,5

Kod

skyddsbeläggning för Armaflex, silvergrå (RAL-nr 7037), 2,5
litershinkar

4.

FINISH/GY-2,5N

skyddsbeläggning för Armaflex, silvergrå (RAL-nr 7037), 2,5
litershinkar

4.

FINISH/WH-2,5

skyddsbeläggning för Armaflex, vit (RAL-nr 9001), 2,5
litershinkar

4.

FINISH/WH-2,5N

skyddsbeläggning för Armaflex, vit (RAL-nr 9001), 2,5
litershinkar

4.
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