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Arma-Chek R � profesjonalny system izolacji i ochrony, zmniejsza ryzyko

korozji i przed¬u†a †ywotno∂ç instalacji
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PPaarraammeettrryy  tteecchhnniicczznnee  ii  pprrooggrraamm  ddoossttaaww

Arma-Chek R

Opracowany zosta¬ dla zastosowaµ morskich i przybrze†nych oraz

przemys¬owych. Jest to elastyczna, czarna lub szara os¬ona z niespienionego

kauczuku syntetycznego, którå mo†na montowaç na izolacj™ z syntetycznego

kauczuku Armaflex jako warstw™ ochronnå przed promieniowaniem UV,

warunkami pogodowymi i uderzeniem. Arma-Chek R tworzy niemetalicznå

os¬on™, co eliminuje ryzyko korozji galwanicznej.

Arma-Chek R mo†na montowaç na bazie izolacji AF/Armaflex, NH/Armaflex

i HT/Armaflex. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia, os¬on™

Arma-Chek R nale†y montowaç zgodnie z Instrukcjå Monta†u Arma-Chek.
ZZaassttoossoowwaanniiee:: do izolowania instalacji wymagajåcej szczególnej ochrony:

stosowanie na zewnåtrz, w instalacjach przemys¬owych, do zastosowaµ

morskich i przybrze†nych.

● wyjåtkowo wysoka odporno∂ç na promieniowanie UV i warunki pogodowe

● zwi™ksza odporno∂ç na uderzenia

● os¬ona odporna na wod™ morskå

● ¬atwy i szybki monta† – nie så potrzebne †adne specjalne narz™dzia

● wspó¬czynnik rozszerzalno∂ci os¬ony Arma-Chek R i pod¬o†a z izolacji

Armaflex så tego samego rz™du

● nie ma ryzyka korozji galwanicznej

● dodatkowa os¬ona nie zajmuje du†o miejsca

R

* w celu uzyskania informacji dotyczåcych zastosowania w temperaturach poni†ej –50°C lub powy†ej +105°C,
prosimy o kontakt z dzia¬em technicznym,

§ badania w¬asne
§§ szczegó¬owe informacje dotyczåce procedury badawczej dost™pne w Dziale Technicznym.

# IMO = International Maritime Organisation; ABS = American Bureau of Shipping

Wszystkie dane i informacja techniczna så oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach u†ytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji så

odpowiedzialni, we w¬asnym interesie, za skontaktowanie si™ z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdziç czy te dane i informacje odnoszå si™ równie†

do planowanych przez nich zastosowaµ.

ZZaakkrreess  tteemmppeerraattuurr minimalna temperatura powierzchni (czynnika) - 50°C *
maksymalna temperatura powierzchni (czynnika) +105°C *

WWssppóó¬¬cczzyynnnniikk  ooppoorruu  pprrzzeecciiww pod warunkiem prawid¬owego monta†u warstwy µ ≥ 50,000
ddyyffuuzzjjii  ppaarryy  wwooddnneejj izolacji Armaflexu oraz os¬ony Arma-Chek R 

i uszczelnienia po¬åczeµ mastykiem

KKoolloorr czarny i szary

OOddppoorrnnoo∂∂çç  nnaa  uuddeerrzzeenniiee bardzo dobra §

OOddppoorrnnoo∂∂çç  nnaa  pprroommiieenniioowwaanniiee  UUVV dobra §§

GG™™ssttoo∂∂çç  ooss¬¬oonnyy czarna: 1640 kg/m3

szara: 1400 +/- 150 kg/m3

CCeerrttyyffiikkaattyy  mmii™™ddzzyynnaarrooddoowwee dotyczy zastosowaµ morskich i przybrze†nych IMO, ABS #

RRoozzmmiiaarryy kolor czarny, grubo∂ç 1 mm rola 500 mm x 20 m
kolor czarny, grubo∂ç 1 mm rola 900 mm x 20 m
kolor szary, grubo∂ç 1 mm rola 900 mm x 20 m
kolor szary, grubo∂ç 2 mm rola 900 mm x 10 m

AAkkcceessoorriiaa klej Armaflex 520 i HT 625
mastyk Arma-Chek D i S kolor czarny i szary
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