ACESSÓRIOS
QUANDO CONTAS COM OS MATERIAIS
ADEQUADOS PARA CADA ACTIVIDADE
ACESSÓRIOS ARMAFLEX – versáteis, profissionais
e sempre os mais adequados.

ACESSÓRIOS

●

●

●

●

Tinta Armafinish:
A tinta Armafinish recomenda-se,
devido à sua flexibilidade, em
instalações exteriores e para
identificação de linhas nas interiores. Disponível em branco, cinza,
azul, telha, verde e amarelo.

Cola Armaflex 520:
A Cola Armaflex 520, foi especialmente fabricada para a colagem de Armaflex e garante uma
homogénea e fiável união entre
as juntas. Disponível em embalagens de 0,25, 1 e 5 litros.
Cola Armaflex HT 625:
Armaflex HT 625, é uma cola de
contacto que seca com a exposição ao ar. Foi desenvolvida
para ser usada em instalações
de alta temperaturas (HT/Armaflex,
Armaflex Split). Garante uma
homogénea e segura resistência
nas juntas e uma excelente
aderência a superfícies metálicas.

Dissolvente
O dissolvente especial Armaflex,
é um produto, esecialmente
recomendado, para limpieza das
superfícies, das ferramentas e de
possíveis manchas.
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Caixa de ferramentas:
Tem acessórios variados para
facilitar nas intalações.

Cinta AF/Armaflex:
A Cinta auto-adhesiva AF/Armaflex,
com 50 mm x 3 mm, applica-se em
todo o tipo de acabamentos nas
instalações de AF/Armaflex. É
fornecida em rolos de 15 ou 30 m.
Cinta SH/Armaflex:
A Cinta auto-adhesiva SH/Armaflex,
com 50 mm x 3 mm, aplica-se em
todo o tipo de acabamentos nas
instalações de SH/Armaflex. É
fornecida em rolos de 15 ou 30 m.
Clips Tubolit:
Os Clips Tubolit asseguram uma
montagem rápida e limpia das
coquilhas isolantes Tobolit.
Recomenda-se o uso de 3 clips
por metro linear.
Faca de corte:
A faca de corte Armaflex, é para
cortar e abrir o Armaflex.
Disponíveis folhas de reposição
em pacotes com 60 folhas.

Todos os dados e informações técnicas, estão baseadas em resultados obtidos abaixo das condições normais de uso. É da responsabilidade dos
receptores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no momento de projectar, a fim de confirmar que os
dados e informações fornecidos, podem ser aplicados, sem alteração, nas áreas de uso concebidas.
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