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Utvecklade speciellt för installation av
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• Tillförlitliga installationer
• Högsta prestanda
•

Ett komplett sortiment av högkvalitativa verktyg
och tillbehör
• Innovativa lösningar som möter aktuella och
framtida behov
•
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Tekniska data - Armaflex Ultima 700
Kortfattad
beskrivning

Enkomponents speciallim för Armaflex Ultima och isoleringsmaterial baserade på Armaprene® syntetiskt gummi.

Materialtyp

Kontaktlim på polykloroprenbas, fritt från aromatiska lösningsmedel.

Färg

blått

Användningsområden

Appliceras på slangar och behållare med en högsta driftstemperatur på +110 °C. Limning av Armaflex Ultima och isoleringsmaterial baserade på
Armaprene® syntetiskt gummi.

Speciella
egenskaper

Speciallim som skapar en vulkanisering och på ett säkert sätt fogar samman Armaflex Ultima och isoleringsmaterial baserade på Armaprene®
syntetiskt gummi.

Montering

Vi ber dig iaktta våra installationsanvisningar/produktdata. Appliceringstemperatur: idealiskt mellan +15 °C och + 20 °C, ej under 0 °C. Vid
temperaturer under +5 °C eller vid hög luftfuktighet (över ca 80 %) kan ökad kondensbildning uppstå på de ytor som ska limmas eller limytan. I
sådana fall är sammanfogning svår eller omöjlig. Detta kan testas med hjälp av absorberande papper (läskpapper eller liknande). Isolera aldrig
en anläggning som är i drift och arbeta inte i kraftigt solljus. Skaka och rör om väl före användning. Applicera tunt på de ställen där sammanfogning
ska ske med borste eller limkanna. Vid 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. Först då ska anläggningen tas i bruk. Vänta 36 timmar innan ytbeläggningar (undantag: Armafinish
99), förlimmade band, ytbeklädnader osv. appliceras.

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde

max. driftstemperatur

+110 °C

min. driftstemperatur

-50 °C

Andra tekniska funktioner
Utbyte

Minimiförbrukning med limmet applicerat på båda ytor:
Armaflex-rör (tjocklek > förbrukning utan slits> förbrukning med slits)
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;
platta: 3-4 m² /l

Uppgifterna är
endast riktlinjer.

Lagring och
lagringstid

18 månader i stängd (oöppnad) behållare. Får inte förvaras tillsammans med explosiva och/eller självantändande ämnen. Så kallt som möjligt,
men frostskyddat.
Vid frost är gelning
reversibelt med hjälp
av värmning.

Flampunkt

ung. -26 °C

Explosionsgränser

Lägre: ungefär 1,1 volymprocent
Övre: ungefär 12,8 volymprocent

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 Ultima-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).

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.
Resterna måste avlägsnas från behållaren och när den är tom ska den avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna.
Behållare med rester måste avfallshanteras på samma sätt som produkten.

Arbetstid

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

För mer info, se
Teknisk rapport nr.
17
Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras på
samma sätt som
produkten.
Öppentiden beror på
kvantiteten samt på
inomhusklimatet. Låt
härdningstiden löpa
ut innan
driftsättning!

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.
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Tekniska data - Armaflex Ultima SF990
Kortfattad
beskrivning

Vattenbaserat enkomponentslim utan lösningsmedel. Särskilt utformat för Armaflex Ultima och isoleringsmaterial baserade på Armaprene®
syntetiskt gummi.

Materialtyp

Lösningsfritt dispersionslim baserat på syntetisk latex.

Färg

blått

Speciell
materialinformation

flytande

Användningsområden

Limning av Armaflex Ultima och isoleringsmaterial baserade på Armaprene® syntetiskt gummi.

Montering

Beakta installationsanvisningarna/produktinformationen. Högsta relativa fuktighet får inte överstiga 70 %. Arbete ska inte utföras på anläggningar
på områden som är utsatta för starkt solljus och höga vindhastigheter. Applicera ett tunt, jämnt lager lim med en borste på båda ytorna som ska
limmas samman. Limmet uppnår sin fulla styrka efter 72 timmar. Systemet bör inte användas under denna period och eventuella självhäftande
tejper eller skyddsbeläggningar ska inte påföras förrän denna tid har gått ut. En detaljerad anvisning finns att tillgå.

Anmärkningar

Endast certifierade användare får applicera Armaflex Ultima SF990. Det är obligatoriskt att genomgå en praktisk instruktionskurs som anordnas
av Armacells tekniska kundtjänst innan man utför limningsarbeten!

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde
Processtemperatur

max. driftstemperatur

+100 °C

min. driftstemperatur

-30 °C

Idealiskt mellan +20 °C och +30 °C

Andra tekniska funktioner
Utbyte

Minimiåtgång om limmet appliceras på båda ytorna: 3-4 m² / l

Uppgifterna är
endast riktlinjer.

Lagring och
lagringstid

6 månader i stängd originalbehållare.

På en sval (helst
inte under +15 °C
och inte under +30 °
C) och torr plats.
Skyddad mot
temperaturer under
+5 °C!

Förbehandling av
ytor som ska limmas

Kompatibilitet med baser: mycket god vidhäftning på metallisk bas, förutom på galvaniserade ytor. Kompatibiliteten hos
limmet med färgbelagda ytor måste testas.

Transportklasser

Inga farliga ämnen enligt transportlagarna.

Hänsynstaganden
vid avyttring

Tilldelning av avfallsnyckel, i enlighet med EAK (Europeiska avfallskatalogen) ska utföras i enlighet med lokalt
avfallshanteringsföretag.
Resterna måste avlägsnas från behållaren och när den är tom ska den avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna.
Behållare med rester måste avfallshanteras på samma sätt som produkten.

Arbetstid

vid 20 °C; 55 %:
1. Minsta torktid (luftningstid): ca 12-60 minuter
2. Vidhäftningstid (öppentid): ca 5 till 10 minuter
3. Härdningstid: 72 timmar

Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras på
samma sätt som
produkten.
Öppentiden beror på
kvantiteten samt på
inomhusklimatet. Låt
härdningstiden löpa
ut innan
driftsättning!

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.
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Tekniska data - Armaflex 520 Lim
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

Användningsområden

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. Först då ska anläggningen tas i bruk. Isolera aldrig en anläggning som är i drift eller arbeta i
kraftigt solljus. Vänta 36 timmar innan ytskikt (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

Minimiförbrukning med limmet applicerat på båda ytorna:
Armaflex slangar (tjocklek > förbrukning utan slits > förbrukning med slits):
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;
plattor: 7-9 m² /l

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).

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.

Arbetstid2

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

För ytterligare
information, se
Teknisk Bulletin nr.
17.
Behållaren måste
tömmas på alla
rester. Tomma
behållare kan
återvinnas.
Behållare med
limrester måste
återvinnas på
samma sätt som
produkten.
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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Tekniska data - Armaflex HT625
Kortfattad
beskrivning

Enkomponentslim som har tagits fram för limning av Armaflex-isolering som används vid höga temperaturer, passar extra väl till Armaflex EPDMbaserade produkter som HT/Armaflex, men passar också alla andra Armaflex isoleringsmaterial på syntetgummibas.

Materialtyp

Kontaktlim på polykloroprenbas, fritt från aromatiska lösningsmedel.

Färg

Beige

Speciell
materialinformation

Vätska

Användningsområden

Applicering på rör och tankar med drifttemperatur på upp till 150 °C. Limma Armaflex EPDM-baserade isoleringsmaterial och andra
syntetgummibaserade isoleringsmaterial från Armaflex.

Speciella
egenskaper

Lim med specialformula för homogen och säker sammanfogning av flexibla Armaflex isoleringsmaterial applicerad på högtemperaturledningar.

Montering

Vänligen iaktta våra installationsanvisningar/produktdata. Appliceringstemperatur: idealiskt + 20 °C, inte under 0 °C. Vid temperaturer under +
5 °C eller hög luftfuktighet (över ca. 80 %), kan ökad risk för kondensbildning eller limfilmer uppstå på de ytor som ska limmas. I sådana fall är
sammanfogning svår eller omöjlig. Detta kan testas med hjälp av absorberande papper (läsk-papper). 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 spackel. I samband med kontakthäftning ska sammanpressning med kraft ske under kontaktlimningstiden. Omfattande
anvisningar för applicering finns tillgängliga.

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. driftstemperatur1

+ 150 °C

min. driftstemperatur2

-50 °C

Andra tekniska funktioner
Utbyte

Minimiförbrukning med limmet applicerat på båda ytorna:
Armaflex slangar (tjocklek > förbrukning utan slits > förbrukning med slits):
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;
plattor: 3-4 m² /l

Uppgifterna är
endast riktlinjer.

Lagring och
lagringstid

18 månader i stängd (oöppnad) behållare. Får inte förvaras tillsammans med explosiva och/eller självantändande ämnen. Så svalt som möjligt,
men på frostfri plats.
Stelning till följd av
frost återgår.

Flampunkt

ung. -26 °C

Explosions
gränsvärden

Lägre: ungefär 1,1 volymprocent
Övre: ungefär 12,8 volymprocent

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).

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.
Resterna måste avlägsnas från behållaren och när den är tom ska den avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna.
Behållare med rester måste avfallshanteras på samma sätt som produkten.

Arbetstid

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

För ytterligare
information, se
Teknisk Bulletin nr.
17.
Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras på
samma sätt som
produkten.
Öppentiden beror på
kvantiteten samt på
inomhusklimatet. Låt
härdningstiden löpa
ut innan
driftsättning!

1. För temperaturer över +150 °C ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att begära motsvarande teknisk information.
2. För temperaturer under -50 °C ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att begära motsvarande teknisk information.
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. Armaflex lim HT625 måste användas för att garantera korrekt installation.
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Tekniska data - Armaflex RS850
Kortfattad
beskrivning

Icke-droppande enkomponentslim i gelform. Specifikt för bearbetning av alla Armaflex isoleringsmaterial baserade på syntetiskt gummi, med
undantag för Armaflex EPDM-baserade produkter.

Materialtyp

Tixotropt enkomponents kontaktlim baserat på polykloropren.

Färg

Gulaktigt

Speciell
materialinformation

Geléaktigt

Användningsområden

Applicering på rör, kanaler och tankar med drifttemperatur på upp till +70 °C. Limning av alla Armaflex isoleringsmaterial, med undantag för HT/
Armaflex .

Speciella
egenskaper

Speciallim som skapar en vulkanisering och på ett säkert sätt fogar samman Armaflex isoleringsmaterial.

Montering

Vi ber dig iaktta våra installationsanvisningar/produktdata. Appliceringstemperatur: idealiskt mellan +15 °C och + 20 °C, ej under 0 °C. Vid
temperaturer under +5 °C eller vid hög luftfuktighet (över ca 80 %) kan ökad kondensbildning uppstå på de ytor som ska limmas eller limytan. I
sådana fall är sammanfogning svår eller omöjlig. Detta kan testas med hjälp av absorberande papper (läskpapper eller liknande). Isolera aldrig
en anläggning som är i drift och arbeta inte i kraftigt solljus.

Anmärkningar

Lim uppnår sin fulla styrka efter 24 timmar. Systemet får inte köras under denna tid och eventuella förlimmade band eller skyddsbeläggningar får
appliceras först när limmet härdat färdigt.

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde

max. driftstemperatur

+70 °C

min. driftstemperatur

-40 °C

Andra tekniska funktioner
Utbyte

Minimiförbrukning med limmet applicerat på båda ytorna:
Armaflex slangar (tjocklek > förbrukning utan slits > förbrukning med slits):
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;
plattor: 3-4 m² /l

Uppgifterna är
endast riktlinjer.

Lagring och
lagringstid

36 månader i stängd (oöppnad) behållare. Förvaras mellan 0 °C och 35 °C på en torr plats. Får inte förvaras tillsammans Så svalt som möjligt,
med: explosiva ämnen, självantändande ämnen.
men skyddat mot
frost. Kallt eller
fruset lim (under
+5 °C) blir fullt
användbart igen om
det sakta
acklimatiseras upp
till arbetstemperatur
(ung. +20 °C).

Flampunkt

-17 °C

ExplosionsgränsvärdenUndre: ca. 1,1 vol.-%; övre: ca. 11,5 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 Ultima-ytan med Armaflex Cleaner. Kompatibiliteten med målade ytor måste testas.
Inte kompatibelt med asfalt, bitumen eller blymönjefärg (på linoljebas, polystyren och plasticerad PVC.

Transportklasser

Beroende på typ av transport.

Hänsynstagande vid
avyttring

Tilldelning av avfallsnyckel, i enlighet med EAK (Europeiska avfallskatalogen) ska utföras i enlighet med lokalt
avfallshanteringsföretag.
Resterna måste avlägsnas från behållaren och när den är tom ska den avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna.
Behållare med rester måste avfallshanteras på samma sätt som produkten.

Arbetstid

vid 20 °C:
1. Minsta torktid (luftningstid): > 2 minuter
2. Kontaktlimningstid: 10-15 minuter
3. Härdningstid: 24 timmar

För ytterligare
information, se
Teknisk Bulletin nr.
17.
Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras på
samma sätt som
produkten.
Öppentiden beror på
kvantiteten samt på
inomhusklimatet. Låt
härdningstiden löpa
ut innan
driftsättning!

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.
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Tekniska data - Armaflex SF990
Kortfattad
beskrivning

Vattenbaserat enkomponentslim. Speciallim för montering av alla Armaflex isoleringsmaterial på syntetgummibas, med undantag för Armaflex
EPDM- och Armaprene-baserade produkter i byggnader.

Materialtyp

Lösningsmedelsfritt dispersionslim baserat på syntetisk latex.

Färg

grå

Speciell
materialinformation

vätska

Användningsområden

Limning av Armaflex isoleringsmaterial baserade på syntetgummi (se ovan).

Montering

Beakta installationsanvisningarna/produktinformationen. Högsta relativa fuktighet får inte överstiga 70 %. Arbete ska inte utföras på anläggningar
på områden som är utsatta för starkt solljus och höga vindhastigheter. Applicera ett tunt, jämnt lager lim med en borste på båda ytorna som ska
limmas samman. Limmet uppnår sin fulla styrka efter 72 timmar. Systemet bör inte användas under denna period och eventuella tejper eller
skyddsbeläggningar ska inte påföras förrän denna tid har gått ut. En detaljerad anvisning finns att tillgå.

Anmärkningar

Endast certifierade användare får applicera Armaflex SF990. Det är obligatoriskt att genomgå en praktisk instruktionskurs som anordnas av
Armacells säljrepresentant innan man utför limningsarbeten!

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde
Processtemperatur

max. driftstemperatur

+100 °C

min. driftstemperatur

-30 °C

idealiskt mellan +20 °C och +30 °C. För användning under +5 °C , kontakta oss!

Andra tekniska funktioner
Utbyte

Minimiåtgång om limmet appliceras på båda ytorna: 3-4 m² / l

Uppgifterna är
endast riktlinjer.

Lagring och
lagringstid

6 månader i stängd originalbehållare.

På en sval (helst
inte under +15 °C
och över +30 °C)
och torr plats.
Skyddad mot
temperaturer under
+5 °C!

Förbehandling av
yta som ska limmas

Rengör smutsiga ytor och Armaflex-ytan med Armaflex Cleaner eller Armaflex SF Cleaner. Vidhäftning är god på
metalliska ytor, utom galvade ytor. Mot målade ytor bör limmet testas innan användning.

Transportklasser

Inga farliga ämnen enligt transportlagarna.

Hänsynstaganden
vid avyttring

Tilldelning av avfallsnyckel, i enlighet med EAK (Europeiska avfallskatalogen) ska utföras i enlighet med lokalt
avfallshanteringsföretag.
Resterna måste avlägsnas från behållaren och när den är tom ska den avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna.
Behållare med rester måste avfallshanteras på samma sätt som produkten.

Arbetstid

vid 20 °C; 55 %:
1. Minsta torktid (luftningstid): ca 12-60 minuter
2. Vidhäftningstid (öppentid): ca 5 till 10 minuter
3. Härdningstid: 72 timmar

Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras på
samma sätt som
produkten.
Öppentiden beror på
kvantiteten samt på
inomhusklimatet. Låt
härdningstiden löpa
ut innan
driftsättning!

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.
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Tekniska data - Armaflex rengöringsmedel
Kortfattad
beskrivning

Rengöringsmedel för användning med alla Armaflex-lim.

Färg

Transparent

Speciell
materialinformation

Vätska

Användningsområden

Rengöring av ytor där Armaflex-lim ska användas.

Montering

För att säkerställa perfekt vidhäftning måste alla nedsmutsade ytor - inklusive nedsmutsat Armaflex rengöras. Dessutom kan rengöringsmedlet
också användas för att rengöra ytor när exempelvis Armafinish 99 ska appliceras.

Anmärkningar

Använd också gärna Armaflex rengöringsmedel för rengöring av redskap (förutom Armaflex Ultima SF990 och Armaflex SF990).

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Andra tekniska funktioner
Lagring och
lagringstid

Ca. 1 år

Flampunkt

ca. - 20 °C

Explosions
gränsvärden

Undre: ca. 1 vol-%, övre: ca. 13 vol-%

Riskbedömning

mycket lättantändlig vätska och ånga

Transportklasser

beroende på typ av transport

Hänsynstagande vid
avyttring

Tilldelning av avfallsnyckel, i enlighet med EAK (Europeiska avfallskatalogen) ska utföras i enlighet med lokalt
avfallshanteringsföretag. Mer information finns i tillhörande säkerhetsdatablad.
Resterna måste avlägsnas från behållaren och när den är tom ska den avfallshanteras i enlighet med bestämmelserna.
Behållare med rester måste avfallshanteras på samma sätt som produkten.

Håll behållaren
ordentligt stängd på
en sval,
välventilerad plats.
Skydda mot värme
och direkt solljus.
Får inte förvaras
tillsammans med:
explosiva ämnen,
självantändande
ämnen.

För mer information
se EG:s
säkerhetsdatablad.
Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras 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. När produkten lagras kan det uppstå en beläggning på ytorna, särskilt vid väggtjocklekar under 19 mm. Denna beläggning påverkar inte materialets tekniska egenskaper, men kan påverka
vidhäftningen. Rengör därför alltid ytorna (torka av) innan du applicerar lim.
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Tekniska data - Armaflex SF Cleaner
Kortfattad
beskrivning

Vattenbaserad Cleaner

Färg

Gulaktig

Speciell
materialinformation

Flytande

Användningsområden

Rengör ytor där Armaflex ska limmas

Montering

För att få bra vidhäftning ska alla smutsade ytor-inklusive smutsig Armaflex-rengöras

Anmärkningar

Armaflex SF Cleaner sprayas på ytan som ska rengöras, låt verka en stund beroende på nedsmutsning, tvätta sedan av ytan.

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Andra tekniska funktioner
Lagring och
lagringstid

1 år i oöppnad förpackning

Flampunkt

> 100 °C

Riskbedömning

Denna produkt når inte de klassificerings- och märkningskriterier som anges i Regel (EU) nr 1272/2008 (CLP).

Transportklasser

Inget vådligt ämne enligt transportregler.

Hänsynstagande vid
avyttring

Ta hand om avfall enligt tillämplig lagstiftning. Mer information finns i tillhörande säkerhetsdatablad.

Förvara behållaren
tätt försluten på en
sval och väl
ventilerad plats.
Skydda från frost,
förvara inte under
+5 °C.

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.
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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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Armaflex Toolbox - Verktyg
för proffs!
När det gäller att förebygga kondensations- och
energiförluster på utrustning, är inte bara hög kvalitet
isoleringsmaterial avgörande, men även installation.
Armaflex isoleringsmaterial inte bara har de
nödvändiga tekniska egenskaper, de kan även
installeras snabbt och enkelt. Armacell erbjuder redan
olika verktyg och hjälpmedel som Armaflex
applikationshandboken och installations videor.
Nu är alla verktyg och hjälpmedel finns i en lätt, robust,
låsbar aluminiumväska!

MÄTNING KORREKT

CUT PERFEKT

• Armaflex applikationshandboken med tillverkning
och instruktioner mätning för Armaflex täcker för
komplexa formade komponenter
• Tumstock med omkrets skala
• Bromsok (300 mm) för att bestämma diametrar
exakt
• Edding märkpenna, kulspetspenna Armacell penna
och silver-bläckpenna för märkning, gör anteckningar
och överföra mätningar för att Armaflex
isoleringsmaterial
• Bow kompass med en hållare för silver bläck penna
och skyddshuv för användning på Armaflex
isoleringsmaterial

• Armaflex-mall
• 4 knivar: med bladlängd på 9, 17 och 27 cm för olika cutouts och en keramisk kniv
• Kniv hölster för att fästa på ett bälte
• Slipsten för knivarna
• Vässad koppar rörändar (6 olika diametrar) för cut-outs i
Armaflex isoleringsmaterial
• Verktyg för omslipning koppar rörändarna

LIMMA ORDENTLIGT
• Armaflex kort borste 14, 70 mm platt pensel
• Armaflex Gluemaster (lim pump)
• Rengöringsduk för verktygen

Armaflex tillbehör
Elastomeriska isoleringsmaterial har inte bara bra tekniska
egenskaper, de är också mycket användarvänliga tack vare sin
höga flexibilitet och enkla användning. Vid installation av
dessa isoleringsmaterial är det viktigt att de limmas
professionellt. Därför erbjuder Armacell ett stort sortiment
av tillbehör som är speciellt utvecklade för dess produkter
och regelbundet läggs innovativa lösningar till. Jämsides med
utprovade och testade kontaktlim såsom limmet Armaflex 520
finns också intressanta alternativ tillgängliga.

ARMAFLEX ULTIMA LIM
Armaflex Ultima och Armaflex Rail, syntetiska
gummimaterial för isolering baserade på Armaprenteknologi, kräver användning av lim som speciellt har
formulerats för denna typ av skum. Även för dessa
material erbjuder Armacell, förutom standardlimmet
Armaflex Ultima 700 ett lösningsmedelsfritt alternativ
(limmet Armaflex Ultima SF990).

Find out more about all accessories such as the
Armaflex Toolbox under www.armacell.com/se

TILLBEHÖR UTAN LÖSNINGSMEDEL

DROPPFRITT GELLIM

Armacell är den första tillverkaren av elastomeriska
isoleringsmaterial som erbjuder produkter utan lösningsmedel.
Armaflex SF990 och Armaflex Ultima SF990 uppfyller de högre
kraven för gröna byggnader när det gäller miljö- och
hälsoaspekter för de byggprodukter som används.

Det droppfria, tixotropa (gelliknande) limmet Armaflex
RS850 garanterar prydlig applicering. Den särskilda
konsistensen hos denna produkt innebär att den är
mycket tixotrop, vilket är en stor fördel när man arbetar
över huvudhöjd eller när det är viktigt att isoleringen
inte förorenas av limdroppar.
Eftersom det bara frigör minimala mängder
lösningsmedel när det är i vila är limmet Armaflex
RS850 särskilt lämpligt för installationer i verkstäder
och begränsade utrymmen.

Helt nytt i tillbehörsserien är ett lösningsmedelsfritt
rengöringsmedel: Armaflex SF kan användas för att rengöra
smutsiga ytor på tekniska installationer liksom även ytor på
isoleringsmaterial, vilket säkerställer perfekt limning.
Rengöringsmedlet levereras med en praktisk sprayflaska så
att det kan appliceras sparsamt och precist.

Armaflex tillbehör verktyg
Kod

Produktbeskrivning

ADHESIVE BRUSH

15.

reservknivar för slangslitskniv (50x6 st.)

50x6

reservknivar för slangslitskniv (6 st.)

6.

kniv med keramiskt blad (10 cm) och gummihandtag (9 cm)

1.

BLADES
BLADES-PCS
CERAMIC KNIFE

Delar/kartong

Armaflex limpensel (15 st/låda)

CUTTING-SET

Armaflex kniv-set (3 knivar + 1 brynsten)

1.

GLUEM-BRUSH11MM

Gluemaster extra penslar med lock (11 mm diameter)

5x4

GLUEM-BRUSH17MM

Gluemaster extra penslar med lock (17 mm diameter)

5x4

Armaflex Gluemaster (limpump)

12.

silver pens

10.

specialslang slitskniv

10.

GLUEMASTER B
PEN-SILVER/10
SLITTER

Armaflex Ultima 700 lim
Kod
AHU-700/1,0

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Armaflex Ultima 700 lim, 1 liter burkar

12.

Armaflex Ultima SF990 lim
Kod
AHU-SF990/0,8

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Armaflex Ultima lim SF990, burk 0,8 liter

12.

Armaflex 520 Lim lim
Produktbeskrivning

Delar/kartong

ADH520/0,25N

Kod

Armaflex lim 520, burk 0,25 liter (med borste)

24.

ADH520/0,5N

Armaflex lim 520, 0,5 liter burkar

12.

ADH520/1,0N

Armaflex lim 520, 1,0 liter burkar

12.

ADH520/2,5N

Armaflex lim 520, 2,5 liter burkar

8.

Armaflex HT625 lim
Produktbeskrivning

Delar/kartong

ADH-HT625/0,25

Kod

Armaflex HT625 enkomponentlim, burk 0,25 liter (med borste)

40.

ADH-HT625/0,5

Armaflex HT625 enkomponentlim, burk 0,5 liter

12.

ADH-HT625/1,0

Armaflex HT625 enkomponentlim, 1,0 liter burkar

12.

Armaflex RS850 lim
Kod

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Armaflex lim RS850, 0,5-literburkar

6.

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Armaflex SF990 lim, 0,8 liter burkar

12.

ADH-RS850/0,5

Armaflex SF990 lim
Kod
ADH-SF990/0,8
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Armaflex rengöringsmedel cleaner
Kod
CLEANER/1,0N

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Speciellt rengöringsmedel för användning med Armaflex lim 520
och Armaflex lim HT625

4.

Armaflex SF Cleaner cleaner
Kod
SF-CLEANER/1,0

Produktbeskrivning

Delar/kartong

vattenbaserat rengöringsmedel för Armaflex

6.

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.

Armaflex Toolbox tillbehör
Kod
Toolbox

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Lådan innehåller verktyg för installation av Armaflex

1.

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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Längd 570,0 mm, Bredd 325,0 mm, Tjocklek 160,0 mm, Verktygslåda i aluminium

