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Obecné informace

  Pravidla pro práci s materiály Armafl ex
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  Vícevrstvá izolace potrubí

  Vícevrstvá izolace povrchů

  Izolace potrubí pásovým materiálem 
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Pravidla pro práci s materiály Armafl ex

• Používejte kvalitní pomůcky, zejména čerstvé 
 lepidlo, speciální čistidlo, kvalitní štětce a ostré 

nože.

• Oválné hadice musí být vždy zařezávány na ploché 
straně. 

• Materiály Armafl ex používejte čisté – povrch by 
neměl být znečištěn prachem, špínou, olejem nebo 
vodou. 

• Používejte správné rozměry !

• Při práci nikdy „neodtahujte“ lepené spoje, vždy je 
„přitlačujte“ k sobě.

• Nikdy neprovádějte izolaci zařízení a systémů, 
 které jsou v chodu! Izolovaná zařízení uveďte 
 znovu do provozu až po 36 hodinách, jedině tehdy 

je lepidlo zcela zatvrdlé. 

• Chcete-li na tupé nebo podélné spoje aplikovat 
 samolepící pásku Armafl ex, můžete to provést 

jedině po úplném rozptylu rozpouštědla (po 36 
hodinách).

• Vrstvy nátěru Armafi nish 99 mohou být aplikovány 
ihned po provedení izolace. Tento nátěr sloužící 
jako ochrana proti UV záření musí být proveden do 
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Práce na chladících a klimatizačních 
zařízeních

• Zajistěte účinnou ochranu proti korozi na povrchu 
ocelových trubek a nádob. 

• U tradiční izolace může poškození izolace velmi 
rychle vést k tomu, že dojde k namočení okolních 
ploch (nebo dokonce celé izolace), a tím k narušení 
jejich funkčnosti. Tomu lze při použití Armafl exu 
velmi snadno zabránit přilepením vnitřku 

 jednotlivých konců hadic k povrchu potrubí. 

Tyto „přepážkové spoje“ rozdělují izolaci do 
malých dílčích úseků. To také přináší tu výhodu, že 
poškození (prosaky) v objektu pod izolací nejsou 
skryté, ale omezují se na příslušný dílčí úsek 

 a mohou tak být snadněji lokalizovány.
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• Nikdy neprovádějte izolaci zařízení, pokud jsou 
části, jež mají být izolovány, příliš blízko 

 u sebe. Mezi izolovanými částmi zařízení musí být 
dostatečný prostor tak, aby bylo zajištěno volné 
proudění vzduchu. Doporučená vzdálenost mezi 
rozvody ≥ 100 mm. Doporučená vzdálenost mezi 
velkými objekty ≥ 1000 mm.

• Poznámka: při izolaci nerezových ocelí 
prostřednictvím materiálů Armafl ex je nutno 
přihlédnout ke zvláštním aspektům – obraťte se 
prosím na naše oddělení pro vztahy se zákazníky.



Pomůcky pro práci s materiály Armafl ex

Překládací pravítko

Křída (pro 

Kuličkové pero se 
stříbrnou náplní

Posuvné měřítko

Kovový příčník

Krátký nůž

Dlouhý nůž

Brousek

Nůž Armafl ex 
s čepelemi

Nůžky

Štětec s krátkými 
pevnými štětinami

Pokud nutno – stěrka 
(hladká)

Naostřené konce 
trubek nejobvyklejších 
potrubních průměrů 

Váleček pro lepení na 
ploché povrchy
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Správné lepidlo

Před začátkem práce je nutno očistit povrchy 
speciálním čistidlem Armafl ex.

• Dbejte pracovních pokynů uvedených na 
 plechovce s lepidlem. Při práci používejte menších 

plechovek, aby lepidlo příliš rychle nehoustlo. 
V případě potřeby  přelejte lepidlo z velkých nádob 
do menších. 

• Po otevření lepidlo dobře promíchejte. Jestliže 
zůstane lepidlo delší dobu stát, mohou se těžší 
složky lepidla usazovat na dně plechovky. Proto je 
pro dosažení plné funkčnosti nutno lepidlo pečlivě 
promíchat. 

• Používejte štětec s krátkými a pevnými štětinami. 

• Na lepené povrchy naneste tenkou a rovnoměrnou 
vrstvu lepidla Armafl ex.

• Když lepíte Armafl ex na jiné materiály (např. kov), 
nejprve naneste lepidlo na Armafl ex a teprve pak 
na kovový povrch (nebo jiný očištěný povrch).

• Nechte lepidlo “dýchat”! Minimální doba závisí 
na okolních podmínkách. Lepidlo má maximální 
lepivou sílu, když se ještě lepí na prst, ale už se 
netáhne.   

• Lepené povrchy je nutno přimáčknout k sobě. 
Kdekoli je to možné, nenechávejte lepené švy na 
povrchu izolace. Pracujete-li venku, chraňte lepené 
spoje před sluncem.  

• Při lepení spojů pod tlakem je nutno použít mokrou 
technologii lepení. Mírně odtáhněte šev a naneste 
štětcem tenkou rovnoměrnou vrstvu lepidla 

 Armafl ex. Krátce přimáčkněte k sobě. V tomto 
případě není nutné nechávat lepidlo “dýchat”. 
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Pokyny pro práci s materiály Armafl ex a lepidlem 
Armafl ex 520 na místech s vysokou atmosférickou 
vlhkostí a vysokými teplotami. 

Vysoká atmosférická vlhkost a vysoká teplota 
způsobují rychlejší vypařování rozpouštědla v lepidle 
Armafl ex. To znamená, že na povrchu lepidla se 
v důsledku latentního tepla během běžné doby 
“dýchání” lepidla objeví vrstva vody (kondenzace).

V důsledku toho se lepené povrchy nespojí, 
případně spojí nekvalitně. Proto není zaručena 
plná spolehlivost lepeného spoje. Vzhledem 
k těmto zvláštním podmínkám je nutno respektovat 
následující pokyny jako alternativu nebo doplňující 
informace k našim montážním instrukcím:

• Lepené povrchy musí být suché a zcela čisté. 

• Ideální pracovní teplota je 15°C až 20°C. 
Nepoužívejte lepidlo při teplotě nižší než  0°C. 
Pokud je lepidlo příliš studené, můžete ho ohřát ve 
vodní lázni. 
Při teplotách nižších než 5°C může na lepených 
površích nebo na vrstvě lepidla dojít ke zvýšené 
kondenzaci. V takovém případě je nemožné nebo 
obtížné materiály slepit. Zkontrolujte, zda k tomu 
došlo, přiložením savého papíru. Při práci na 
místech s vysokou vzdušnou vlhkostí a vysokými 
teplotami dbejte na níže uvedené pokyny. 

• Pro čištění pomůcek používejte speciální čistidlo 
Armafl ex.

• Zvláštní poznámka: Věnujte zvýšenou pozornost 
snášenlivosti s antikorozními činidly. Chemické 
složení speciálního čistidla Armafl ex a lepidla 

 Armafl ex bylo vyvinuto tak, aby se dalo 
 kombinovat, a proto musí být používány pro práci 

s materiály Armafl ex.
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• Naneste lepidlo Armafl ex 520 v tenké vrstvě na 
obě strany (vyvarujte se shluků lepidla), stejně jako 
za normálních podmínek. Na rozdíl od „běžného“ 
lepení je nutno lepené povrchy k sobě přitisknout, 
ještě když jsou mokré. Pamatujte, že lepidlo může 
být nanášeno jen na menší plochu v závislosti na 
atmosférické vlhkosti, teplotě, tloušťce materiálu 
a aktuálních pracovních podmínkách. Jako příklad 
pro doporučení uvádíme trubku o délce cca 1 m. 

• Abyste zabránili rozlepení mokrých spojů 
v důsledku možných tlaků v materiálu 

 a obsaženém rozpouštědle, je nutno spoje 
okamžitě po slepení zafi xovat každých cca 20 cm 
vhodnou lepicí páskou umístěnou křížem přes 
lepený spoj.

• Izolované zařízení uveďte do chodu až po skončení 
doby “zasychání” lepidla (asi 36 hodin). 
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Vícevrstvá izolace potrubí

a  
Dvouvrstvá izolace: vnitřní průměr druhé hadice (2. 
vrstvy) by měl být přizpůsoben max. toleranci první 
vrstvy.

b  
Dvouvrstvá izolace hadice/deska: pokud je vnější 
průměr po provedení první vrstvy izolace (hadicový 
materiál) dostatečně velký, doporučujeme vytvořit 
druhou vrstvu z pásového materiálu, protože ten 
může být přesně přizpůsoben průměru (viz tabulka 
na straně 14).

Konce hadice nebo pásu druhé vrstvy by měly být ke 
spodní vrstvě přilepeny.

12

a

b



Vícevrstvá izolace povrchů

• V případě dvouvrstvé izolace by první vrstva měla 
být přilepena po celém povrchu.  Druhou vrstvu je 
nutno přilepit jen na okrajích pásu. Pokud jsou pro 
2. vrstvu používány větší kusy pásu, naneste na 
plochu povrchu kapky lepidla tak, abyste zabránili 
“prověšení” izolace ve spodní části.  

• Podélné spoje druhé vrstvy musí být vždy umístěny 
naproti spojům první vrstvy. Povrch materiálů 

 Armafl ex první vrstvy je nutno v místě lepených 
spojů očistit speciálním čistidlem Armafl ex.
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Izolace potrubí pásovým materiálem 
Armafl ex 

Pro potrubí s vnějším průměrem do 160 mm je 
k dispozici kompletní sortiment hadic Armafl ex. Pro 
izolaci větších trubek, potrubí i nádrží se používají 
pásy Armafl ex, přičemž pro trubky s vnějším 
průměrem přesahujícím 600 mm je nutno použít 
metodu lepení po celém povrchu.

Z různých důvodů jsou pásy často izolována 
i potrubí, pro která jsou k dispozici izolační hadice. 
Proto je nutné dbát, aby zatížení spojů způsobené 
ohybovým napětím vznikajícím v pásech nebylo příliš 
vysoké.  

Působící napětí se zvyšuje s narůstající tloušťkou 
izolační vrstvy a snižující se průměrem potrubí, 
a proto doporučujeme, aby se pro potrubí s větším 
průměrem používaly silnější pásy.  Na výši tohoto 
napětí má kromě toho silný vliv i teplota materiálu při 
zpracování.



Podrobnější informace o možnosti použití pásových 
materiálů pro různá potrubí najdete v následující 
tabulce:
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•= Použití možné při teplotě materiálu ≥ 5°C

Všimněte si prosím, že trubky AF/Armafl ex jsou 
nabízeny se zvyšující se tloušťkou izolační vrstvy. 
Jestliže jsou nahrazeny pásy stejného typu, nemusí 
tloušťka izolační vrstvy odpovídat (podrobnější 
informace – viz technické údaje).

Název pásu
 Prumer v Prumer v Prumer v Prumer v

F H K M R T V
50 ± 1 mm32 ± 1 mm10 ± 1 mm 13 ± 1 mm 16 ± 1 mm 19 ± 1 mm 25 ± 1 mmmm

≥ 88,9
≥ 114
≥ 159
≥ 600

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •



Obecné pracovní pokyny

  Řezání hadic Armafl ex

  Izolace potrubí samolepicími hadicemi

  Izolace hadicemi Armafl ex přetahem 

   Úhly spojů závitových trubek 

  Práce se závěsy Armafi x

  Izolace potrubí pásy

  Izolace povrchů samolepicími pásy
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Řezání hadic Armafl ex

Jak řezat hadice Armafl ex:
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Izolace potrubí samolepicími hadicemi

Prosím pozor:Prosím pozor: odstraňte ochrannou vrstvu z obou stran!

Poznámka:Poznámka: viz pokyny na straně 18.



Izolace hadicemi Armafl ex přetahem

Obecně lze říci, že hadice Armafl ex je možno prostě 
přetáhnout přes mírné ohyby.
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V takových případech je nutno postupovat 
následovně:
Jestliže jsou zkroucená izolace a lepený spoj 
stlačeny, je nutno vyříznout do příslušného tvaru 
segmentové oblouky.
Pro izolaci ohybů doporučujeme použít trubicový 
materiál bez samolepicí vrstvy.

Avšak u těsných ohybů potrubí (malých průměrů) 
existuje riziko, že se izolace zkroutí v prohlubenině 
ohybu. 
V oblasti chladících / klimatizačních zařízení není 
dosažena vypočtená tloušťka izolační vrstvy a na 
povrchu izolační vrstvy může dojít ke kondenzaci. Při 
práci  se samolepicími hadicemi existuje také riziko 
nepřípustného stlačení lepicí výplně v místě ohybu, 
což může vést k rozlepení spojů.
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Úhly spojů závitových trubek Natáhněte hadici Armafl ex až k armatuře 
a přimáčkněte k potrubí. Pro samotnou armaturu 
použijte druhou vrstvu trubky s příslušným větším 
průměrem a umístěte s přesahem alespoň 25 mm 
(proveďte na obou stranách – pevně slepte všechny 
spoje).

Tento postup platí také pro svařované spoje 
potrubí velkých rozměrů. 
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Práce se závěsy Armafi x
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Izolace potrubí pásy

Změřte obvod potrubí!Změřte obvod potrubí!
Důležité: vždy používejte pásku 
Armafl ex stejné tloušťky jako 
je materiál, který použijete pro 
izolaci. 
Pozor ! Netahejte za pásku, jinak 
zjistíte menší rozměr při určování 
obvodu, což povede k větší zátěži 
spojů při práci.

přimáčkněte k sobě nejprve na 
koncích – a pak uprostřed – 
potom uzavřete celý spoj, 
začněte uprostřed.

Vyřízněte požadovaný rozměr 
materiálu Armafl ex – na uříznutý 
materiál naneste tenkou 
vrstvu lepidla Armafl ex, nechte 
proschnout –
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Izolace povrchů samolepicí pásy

Viz také pracovní pokyny pro samolepicí pásy v kapitole: Deskový materiál Armafl ex.



Hadicový materiál Armafl ex

  Úhel 90°

  Úhel 45°

  Oblouk s 1 segmentem

   Oblouk se 2 segmenty

  Oblouk se 3 segmenty

  T – kus

  Odbočka

  Čtyřcestná rozbočka

  Rozbočka T – kus

  Rozbočka Y

  Přechod
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Úhel 90° - Hadicový materiál Armafl ex

Ø

45°

Ø

šablona
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Úhel 45° - Hadicový materiál Armafl ex

* Údaje o ∅ pro dosažení úhlu 45° jsou přibližné !

Schab
1/3 Ø

22,5°

Ø

*
šablona



26

Oblouk s 1 segmentem - Hadicový materiál Armafl ex

22,5°

10
-1

5m
m

Ø

�

10-15mm

Schablone

Ø

22,5°22,5°

Ø

šablonašablona
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Oblouk se 2 segmenty - Hadicový materiál Armafl ex

2/3 Ø

10-15mm

Ø

15° 15°

15°

2/3 Ø

2/
3 

Ø

10-15mm

10
-1

5m
m



10
-1

5m
m

10
-1

5m
m

10-15mm

1/2 Ø

1/
2 

Ø

1/
2 

Ø
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Oblouk se 3 segmenty - Hadicový materiál Armafl ex

10-15mm

1/2 Ø

10-15mm

10-15mm

11,25° 11,25° 11,25° 11,25°

Ø

11,25°
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T – kus - Hadicový materiál Armafl ex

X
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Šikmá odbočka - Hadicový  materiál Armafl ex

X
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Čtyřcestná rozbočka  - Hadicový materiál Armafl ex

Besteht aus zwei 90° Winkelstücke

Skládá se ze dvou tvarovek s úhlem 90°Skládá se ze dvou tvarovek s úhlem 90°Skládá se ze dvou tvarovek s úhlem 90°
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Rozbočka T – kus - Hadicový materiál Armafl ex

Další zpracování dvousegmentového ohybu s jednou 
střední částí 

1/2 Ø1/2 Ø

Ø
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Rozbočka Y - Hadicový  materiál Armafl ex

Další zpracování ohybu s úhlem 45° (2 x) a ohybu 
s úhlem 90° (jednou)

90°

45° 45°
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Přechod - Hadicový  materiál Armafl ex



Deskový materiál Armafl ex

  Koleno ze dvou dílů

  Ventil

  Ventil / Odbočka

   Odbočka

  Kosý úhel

  Přechod

  Jednostranný přechod

  Izolování ploch

  Redukce

  Izolování nádrží

  Izolování čerpadla
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Koleno ze dvou dílů - Deskový materiál Armafl ex

Pruh 
Armafl exu

1/4
 Ø

ang (U)

1/2 Ur

't

1/4 Ø't

Obvod potrubí (U)ang (U)Obvod potrubí (U)ang (U)Obvod potrubí (U)

Pruh 
Armafl exu

r Ør Ø

D F H K M R T V

’t 6mm 10mm 13mm 16mm 19mm 25mm 32mm 50mm
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Ventil - Deskový materiál Armafl ex

Pruh 
Armafl exu

BC

A

X

X

A = obvod pásnice nebo čelního plátuA = obvod pásnice nebo čelního plátu

   
  D

él
ka

 v
če

tn
ě 

če
ln

íh
o 

pl
át

u
   

  D
él

ka
 v

če
tn

ě 
če

ln
íh

o 
pl

át
u

   
  D

él
ka

 v
če
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Pruh
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B C

Možné zpevnění pásu kovem Možné zpevnění pásu kovem Možné zpevnění pásu kovem 
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Čelní plátČelní plátČelní plát
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Ventil / Odbočka - Deskový materiál Armafl ex

Pruh
Armafl exu

Umfang Stirnscheibe

UU

1/4 1/4 1/4 1/4

Ø

a

Obvod čelního plátu

PruhPruh
Armafl exuArmafl exuArmafl exuArmafl exu

Schnitt A-A AA

Ø
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Odbočka - Deskový materiál Armafl ex

Pruh
Armafl exu

Pruh 
Armafl exu

U

1/2 1/2

1/4 Ø

b

a

Obvod potrubíObvod potrubíObvod potrubí

Ø

b

a

ang

�������������

A

A

Schnitt A-A
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Kosý úhel - Deskový  materiál Armafl ex

C

C

Pruh 
Armafl exu

Pruh 
Armafl exu

U

1/2 U 1/2 U

C R
=1

/2
 U

R=1/
2 

U

C

Obvod potrubíObvod potrubíObvod potrubí
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Přechod  - Deskový materiál Armafl ex

d2

WS WSØ-Rohr

h

d1

WS WS

∅∅∅ potrubí potrubí potrubí

∅∅∅ potrubí potrubí potrubí Obvod potrubí

Pruh
Armafl exu

6mm 10mm 13mm 16mm 19mm 25mm 32mm 50mm't
D F H K M R T V

maflex-
Streifen

1/2 d1

't

1/2 d2

S

h Pruh
Armafl exu
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Jednostranný přechod - Deskový materiál Armafl ex

Ar

D2

D1

h

S

Pruh
Armafl exu

h

b

1/
4 

d2

S

d2

d2

D2

b
h

D1     Největší průměr potrubí

Pruh 
Armafl exu

Ar

6mm 10mm 13mm 16mm 19mm 25mm 32mm 50mm't
D F H K M R T V
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Izolování ploch - Deskový materiál Armafl ex

mokré spojení

30mm

5mm

nelepitnelepitnelepitnelepitnelepit

vtlačitvtlačitvtlačit

1 2

6 7

3 4 5

+5mm

+5mm

+5mm+5mm3 4+5mm3 4

+5mm

6 7+5mm6 7 +5mm

+5mm
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Izolování povrchů vzduchového potrubí  - Deskový materiál Armafl ex
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Izolování nádrží - Deskový materiál Armafl ex

Pruh Armafl exu

* rozměr platí pro nádrže do max. ∅ 1.5 m Rozměr roste 
se zvětšujícím se ∅ nádrže

* cca  5 cm nad svarem

Délka křivky

�

  Pruh Armafl exu = 

Pruh Armafl exu = 

Pruh Armafl exu = ∅∅∅ nádrže
 nádrže
 nádrže

Přilepit po celém povrchu
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Izolování čerpadla - Deskový materiál Armafl ex

Y

U2
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b

U1 b
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s
H2
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d2

H2

X
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Pracovní pokyny

  Lepidlo 520

  Speciální čistidlo pro lepidlo 520

  Lepidlo HT 625 

   Armafi nish 99 (nátěr)

47



48

Lepidlo 520

Lepidlo 520 bylo vyvinuto speciálně pro lepení 
izolačních materiálů Armacell na základě 
syntetického kaučuku (elastomer). 
Spolehlivě a bezpečně spojuje lepené povrchy při 
středních teplotách do +105°C (pro HT/Armafl ex 
použijte lepidlo HT 525). Spoj odolává klimatizačním 
vlivům a stárnutí.

Možný pracovní postup zkonzultujte s naším 
oddělením technických služeb. Nepracujte se 
zařízeními, která jsou v chodu nebo jsou vystavena 
silnému slunečnímu záření. Ideální pracovní teplota: 
+20°C. Nikdy ne pod 0°C.

Pracovní postup
Postupujte podle montážních pokynů pro materiály 
Armafl ex. 
Pamatujte: lepidlo nanášejte štětcem s krátkými 
pevnými štětinami. Na větší plochy použijte stěrku 
nebo váleček ze skopovice. 

Příprava
Povrchy, které mají být spojeny, musí být čisté 
a zbavené nečistot. Pro očištění použijte speciální 
čistidlo. Při lepení povrchů, jež již byly dříve natřeny, 
prověřte snášenlivost. Před použitím lepidlo 520 
dobře protřepejte a zamíchejte. 
Při teplotách pod 5°C nebo při vysoké atmosférické 
vlhkosti přesahující cca 80% může na lepených 
površích nebo na vrstvě lepidla docházet ke zvýšené 
kondenzaci.

Izolace potrubí
Lepidlo 520 je nutno nanášet v tenké vrstvě na oba 
lepené povrchy. Když se lepidlo již na dotek netáhne 
(doba “zasychání” závisí na okolních podmínkách), 
jemně přiložte lepené povrchy k sobě a pak je krátce 
pevně přitlačte.
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Izolace nádrží (lepení po celém povrchu)
Naneste tenkou vrstvu lepidla 520 na izolační pásy 
a pak na povrch, který má být izolován. Pásy se 
přikládají po době “vydýchání” lepidla (viz. výše).

Doba vytvrdnutí
36 hodin.

Skladování
Kdekoli na chladném místě, ale chránit před mrazem. 
Zrosolovatění způsobené mrazem po zvýšení teploty 
mizí. Doba skladovatelnosti cca 1 rok.

Speciální čistidlo pro lepidlo 520

Všechny znečištěné povrchy – včetně znečištěných 
materiálů Armafl ex – musí být očištěny speciálním 
čistidlem, aby byla zajištěna dobrá přilnavost 
lepidla 520 nebo HT 625. Speciální čistidlo je 
určeno také k čištění pracovních pomůcek. 
Speciální čistidlo lze také použít na čištění povrchů, 
například před natíráním materiálů Armafl ex 
nátěrem Armafi nish 99. Při zasažení pokožky 
čistidlem omyjte dobře mýdlem a vodou a pak 
naneste krém.

Poznámka: Respektujte bezpečnostní informace.
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Lepidlo HT 625

Lepidlo HT 625 je lepidlo, které bylo vyvinuto pro 
izolované rozvody se středními teplotami do +175°C. 
Může být používáno pro lepení všech izolačních 
materiálů Armacell na základě syntetického kaučuku. 
Lepený spoj je odolný vůči klimatickým podmínkám 
a stárnutí a do značné míry odolný vůči chemikáliím. 

Doba vytvrdnutí
36 hodin

Skladování
Kdekoli na chladném místě, ale chránit před mrazem. 
Zrosolovatění způsobené mrazem po zvýšení teploty 
mizí. Doba skladovatelnosti lepidla HT 625 je cca 
1 rok.

Příprava
Platí pracovní pokyny pro lepidlo 520. Pro čištění 
povrchů použijte speciální čistidlo pro lepidlo 520.  
Plechovku uchovávejte dobře uzavřenou a před 
každým použitím velmi pečlivě promíchejte. Ideální 
pracovní teplota: +15°C až +20°C. Nikdy ne pod 0°C.

Pracovní postup
Je stejný jako pracovní postup pro lepidlo 520.
Přihlédněte prosím k tomu, že doba “zasychání” 
může být však mnohem kratší. Lepidlo má velmi 
dobrou počáteční přilnavost.dobrou počáteční přilnavost.dobrou počáteční přilnavost.
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Armafi nish 99 (ochranný nátěr pro izolační 
materiály Armacell na základě syntetického 
kaučuku)

Armafi nish 99 je nestékající nátěr na bázi vody. Nátěr 
zůstává trvale elastický i za nízkých teplot, odolává 
působení klimatických vlivů a má velmi dobrou 
odolnost proti stárnutí. Dvěma vrstvami nátěru 
Armafi nish 99 jako ochranou proti UV záření by měly 
být natřeny všechny izolace Armafl ex umístěné ve 
venkovních prostorách (s výjimkou HT/Armafl ex). 
Nenatřené materiály Armafl ex nesmí být vystaveny 
klimatickým vlivům po dobu delší než 3 dny. Před 
nanášením nátěru dodržte dobu vytvrzování lepidla 
Armafl ex (cca 36 hodin).

Příprava
Povrchy, jež mají být natírány, musí být čisté 
a zbavené nečistot.  Pro očištění použijte speciální 
čistidlo pro lepidlo 520.

Nanášení nátěru 
Vždy je nutno nanést dvě krycí vrstvy nátěru.
Pracovní teplota: +10°C až +30°C při maximální 
relativní vlhkosti vzduchu 80%.
Doba schnutí při 20°C je cca 2 hodiny - tato doba 
musí být dodržena mezi dvěma nátěry. Druhou 
vrstvu je nutno nanést nejpozději do 7 dnů.
Barvu nanášejte štětcem nebo válečkem. Ještě 
mokré natírací pomůcky vymyjte vodou.

Obvyklá spotřeba

Morká Morká 
vrstva

SucháSuchá
vrstva

1. vrstva1. vrstva1. vrstva
2. vrstva
CelkemCelkem

l / m²

0,275
0,275
0,5500,550

m² / l

3,6
3,6
1,81,8

0,275 mm
0,275 mm0,275 mm
0,550 mm0,550 mm

0,13 mm
0,13 mm
0,26 mm0,26 mm
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Pro jistotu (pro dosažení nezbytné tloušťky vrstvy) 
doporučujeme  nanést každou vrstvu jinou barvou. 
Dbejte na to, aby barva nebyla nanášena v příliš 
tenké vrstvě,  ale v dobře rozetřené silné vrstvě. 
Pokud je to možné, nanášejte druhou vrstvu barvy 
kolmo na směr nanášení první vrstvy.

Ochranný účinek
Nátěr je třeba pravidelně kontrolovat. V případě 
potřeby (ale nejpozději po dvou letech) je nutno 
nanést znovu dvě vrstvy nátěru.   

Skladování
Uzavřenou nádobu skladujte na chladném místě, 
chráněném před mrazem. Neotevřená nádoba může 
být skladována 1 rok.



Poznámky:



Printed in Germany 000-005-0205-CE(CE)Copyright: Armacell Switzerland AG  ·  Změny vyhrazeny

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2 . 55-300 Środa Śląska
Telefon 0-71-317-50-25 . Fax 0-71-317-51-15
Mail: informacja.pl@armacell.com ·  www.armacell.com

MONTÁŽNÍ POKYNY


