
USTENSILELE POTRIVITE PENTRU O INSTALARE CORECTĂ

ACCESORII ARmAflEx®  –  setul complet de ustensile şi accesorii polivalente pentru 
îmbunătăţirea instalaţiilor Armaflex într-un mod profesional şi sigur
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Accesorii Armaflex: polivalente, profesionale şi întotdeauna potrivite 

Toate informaţiile tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare normală. Persoanele care intră în posesia acestor informaţii trebuie sa clarifice împreună cu noi, în interesul lor 
propriu şi pe propria răspundere, dacă datele şi informaţiile furnizate sunt aplicabile domeniului de utilizare vizat.

1. Curăţirea: 4 Substanţa de curăţat Armaflex este folosită pentru a curăţa suprafeţele murdare şi izolaţia elastomerică Ar-
maflex înaintea aplicării adezivului sau a vopselei. De asemenea este folosită la curăţarea şi îndepărtarea 
adezivului de pe ustensile şi pensule. 

2. Tăierea: 4 Setul de cuţite: cuţite de diferite dimensiuni pentru tăieturi necesare în cazul montării izolaţiilor Armaflex sau 
Tubolit. Sunt livrate într-un tub de plastic ce include şi o piatră de ascuţit cuţite.

4�Cuţitul de despicat: un cuţit cu un design special folosit la despicarea longitudinală a tuburilor din izolaţie 
flexibilă, fiind evitată tăierea nedorită a suprafeţei interioare. Lame de rezervă sunt disponibile.

3. Lipirea: 4 Adezivul Armaflex 520: adeziv cu formulă specială pentru lipirea uniformă şi sigură a îmbinărilor izolaţiei 
flexibile Armaflex şi pentru lipirea izolaţiei sau a capetelor acesteia cu un obiect curat. Vâscozitate redusă, 
uşor de aplicat, uscare rapidă.

4 Adezivul Armaflex HT625: un adeziv cu un singur compus pentru lipirea omogenă şi sigură a îmbinărilor 
izolaţiei flexibile Armaflex din instalaţiile cu temperaturi înalte. Este potrivit îndeosebi pentru izolaţia HT şi 
rezistă până la temperaturi de 175° C.  

4 Gluemaster: cutie metalică cu pensulă încorporată într-o doză cu pompă compactă ce poate fi folosită cu 
adezivii Armaflex. Lipire rapidă şi eficientă cu o distribuţie adecvată a adezivului pe suprafaţa ce urmează a 
fi lipită.

4 Recipient pentru adeziv: reduce la minim emisia de vapori toxici. Economisirea adezivului şi a uzurii pensu-
lei datorită sistemului automat de dozare şi a închiderii ermetice. Ideal pentru lipirea direct la local montajului 
atunci când adezivul trebuie să fie preluat din containere mai mari. 

4. Finisarea 
şi protecţia: 

4 Benzile Armaflex: autoadezive, benzi Armaflex la rolă pentru repararea izolaţiei avariate, pentru înfăşurarea 
în jurul ţevilor, valvelor şi altor obiecte cu acces limitat, pentru acoperirea şi asigurarea îmbinărilor şi cape-
telor, etc.

4 Armafinish-99: o vopsea pe bază de apă, elastică şi care nu picură, pentru acoperirea în culoarea alb sau 
gri a izolaţiei Armaflex. Folosită pentru protecţia izolaţiei sau redarea unui aspect estetic. Învelişul este flexibil 
şi protejează izolaţia împotriva UV, condiţiilor climaterice şi uzurii. Materialele Armaflex instalate în exterior 
trebuie protejate în cel mult 3 zile după montaj.

4 Clipsuri Tubolit, benzi PVC şi alte accesorii pentru gama Tubolit    

      Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi www.armacell.com. 
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