DET AVANCERADE MILJÖVÄNLIGA
LIMMET FÖR TILLÄMPNINGAR MED
ARMAFLEX® ULTIMA
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Utan lösningsmedel Uppfyller kraven för
hållbart byggande
• Vattenbaserat dispersionslim utan lukt eller
skadliga ämnen
• Används endast av utbildade Armacellinstallatörer
• Specialtillverkat för isoleringar med Armaflex®
Ultima och Armaprene® som bas
•
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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.

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; 55 %:
1. Minsta torktid (luftningstid): ca 12-60 minuter
2. Vidhäftningstid (öppentid): ca 5 till 10 minuter
3. Härdningstid: 72 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 Ultima SF990 lim
Kod
AHU-SF990/0,8

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Armaflex Ultima lim SF990, burk 0,8 liter

12.

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Vi förehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande om detta. Beakta våra allmänna sälj- och leveransvillkor.

3

