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ELASTYCZA FARBA ZAPROJEKTOWANA
DO OCHRONY MATERIAŁÓW
IZOLACYJNYCH ARMAFLEX®

• Odporna na starzenie i wpływ warunków
atmosferycznych

• Powłoka nie traci elastyczności 
• Farba niekapiąca

• Dedykowana do elastycznych izolacji Armaflex®

• Zapewnia ochronę materiałów Armaflex®



Dane Techniczne - Armafinish 99

Krótki opis Armafinish 99 to farba zachowująca trwałą elastyczność, odporna na warunki pogodowe i starzenie.

Rodzaj materiału Nie ściekająca.

Kolor biała (RAL 9001) lub szara (RAL 7037)

Właściwości
materiału

Standardowe zużycie: 0,55 l/m² przy nałożeniu dwóch powłok (odpowiada wyschniętej warstwie o grubości 0,26mm).

Zastosowanie Ochrona materiałów izolacyjnych Armaflex przy zastosowaniach zewnętrznych oraz jako oznakowanie instalacji wewnętrznych.

Przechowywanie Każda z izolacji Armaflex (za wyjątkiem HT/Armaflex oraz Armaflex Ultima, patrz stosowne karty produktów) stosowana w instalacjach zewnętrznych
musi być w całości pokryta dwiema warstwami farby Armafinish 99. Temperatura aplikacji: + 10 °C do + 30 °C, maksymalna wilgotność względna
80%. Czas schnięcia przy + 20 °C: około 2 godzin. Należy również zachować taki odstęp przed nałożeniem kolejnej warstwy, lecz nie więcej niż
7 dni. Farba może być nakładana przy pomocy pędzla lub wałka. Narzędzia czyścimy wodą.

Uwagi Nieosłonięta izolacja Armaflex nie może być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych dłużej niż 3 dni, zatem farba powinna być
nałożona jak najszybciej. Ochronna warstwa powinna być poddawana regularnym inspekcjom. Najpóźniej po upływie 2 lat należy nałożyć kolejne
dwie warstwy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa / kartą produktu.

;
;

Własność Wartość/Podstawa Uwagi
Inne cechy techniczne wyrobu
Składowanie i
magazynowanie

12 miesięcy przy przechowywaniu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Farbę należy
przechowywać w
chłodnym miejscu.
Chronić przed
zamarznięciem.

Wybuchowość dolna granica: brak
górna granica: brak

Poziom ryzyka Substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego jak zdefiniowano regulacjach dotyczących transportu (ADR/RID,
IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR).

Recycling Numer klucza zgodny z europejskim katalogiem odpadów (AVV) należy ustalić w porozumieniu z regionalnym
przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

Całkowicie opróżnione opakowanie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie prawidłowego ich
usuwania. Nie całkowicie opróżnione opakowanie powinno być usuwane w porozumieniu z regionalnym
przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

Więcej informacji
można znaleźć w
Karcie
Charakterystyki EU
wyrobu (Safety Data
Sheet)

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim
czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Zasady montażu izolacji dostępne są w instrukcji montażu Armaflex. 
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Armafinish 99 farba

kod zamówienia Opis [szt./karton]
FINISH/GY-2,5 farba ochronna do izolacji Armaflex, szara (RAL 7037), puszka

2,5 litra
4.

FINISH/WH-2,5 farba ochronna do izolacji Armaflex, biała (RAL 9001), puszka 2,5
litra

4.
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notatki
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