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DROPPFRITT LIM FÖR SNABBARE OCH
SNYGGARE ANVÄNDNING AV
ARMAFLEX®

• Droppfritt lim för snabbare och snyggare
användning

• Avger minimalt med lösningsmedel när det är
overksamt

• Perfekt för installationer i verkstäder och slutna
utrymmen

• Utökad hållbarhet

• Överlägsen sammanfogning med Armaflex®

• Tixotropt, gelbaserat lim



Tekniska data - Armaflex RS850

Kortfattad
beskrivning

Droppfritt enkomponentslim i gelform. Speciallim för Armaflex isoleringsmaterial på syntetgummibas, med undantag för Armaflex EPDM- och
Armaprene-baserade produkter.

Materialtyp Tixotropt enkomponents kontaktlim baserat på polykloropren.

Färg Gulaktigt

Speciell
materialinformation

Geléaktigt

Användnings-
områden

Applicering på rör, kanaler och behållare med en driftstemperatur på upp till +70 °C. Limning av alla Armaflex isoleringsmaterial med undantag
för HT/Armaflex och Armaflex Ultima.

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
med: explosiva ämnen, självantändande ämnen.

Så svalt som möjligt,
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.-%
Riskklass mycket lättantändlig Bestämmelser om

lättantändliga
vätskor

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.

För ytterligare
information, se
Teknisk Bulletin nr.
17.

Transportklasser Beroende på typ av transport.
Återvinning 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.

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

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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Armaflex RS850 lim

Kod Produktbeskrivning Delar/kartong
ADH-RS850/0,5 Armaflex lim RS850, 0,5-literburkar 6.

Armaflex RS850 lim

Kod Produktbeskrivning Delar/kartong
ADH-RS850/0,5 Armaflex lim RS850, 0,5-literburkar 6.
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