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Pipecode Rørmærkning 
Flow og medie betegnelse for tekniske 
installationer 

Produkt Navn: Pipecode Rørmærkning  
Produkt Nummer: Produkterne indgår i større nummer serie 

Etiketbenævnelse: Pipecode Rørmærkning 
Producent: Armadan A/S Danmark 
Størrelse i mm: 73mm + 4mm spild / 158mm + 
4mm spild 

Film base: Polypropylene gloss (top white 
OPAQUE) Basis vægt: 45 g/m² iht. ISO 536  
Film: 60 μm iht. ISO 534 

Film line: BG40 (super white) glass line paper 
Basis vægt: 61 g/m² iht. ISO 536  
Film: 54 μm iht. ISO 534 

Film coat: Total caliper laminate 132 μm±10% iht. 
ISO 534

Klæbestof: Fuldklæbende overflade, (gummi baseret)  
Vedhæftning: 22 N/25mm FTM 9 Glass 
Demontering klæbeevne: 90° træk - 11N/25mm FTM 2 
St.St 

Min. installations temperatur: Temp. 0°C 
Service drift temperatur: Temp. -40°C to +70°C 
Produktion Dim: Specialproduktions rulle a 180meter 
(valgfri) 

Standard ruller a: 5meter eller 10meter. 
Kernediameter: 76 mm eller 40 mm 
Oprulning: Udad rullet (højre vendt)  

Farver: 20356: 1/Farvet efter nr. DS134 & DS735  
Fotocelle: Sort/Hvid + Printbar UV-lak, (ikke til 
udendørs brug)

Special godkendelser:  
Klæbemidlet er i overensstemmelse med de europæiske fødevaredirektiver og 
lovgivning iht. til FDA 175.105 og de tyske anvisninger efter XXI som er offentliggjort af BfR. BfR (Bundesinstitut für 
Risikobewertung) Er det tyske føderale institut for test og risikovurdering. Klæbemidlet kan bruges i direkte kontakt 
med tørre, ikke-fedtede overflader.  Opbevaringstid: to år under opbevaringsbetingelser som defineret af FINAT 
(20-25° C; 40-50% RF) 

Bemærkning:  
Pipecode produktet kan produceres med krav til special tekst samt special længde a ruller.  
Derfor kan der forekomme flere varianter af ruller og farver, til de enkelte projekter.  
Produkter som er produceret efter special ønske er altid udarbejdet på baggrund af anvisninger fra kunde. 
Alt henvendelse omkring Pipecode produktet rettes direkte til Armadan A/S  

Opbevaringsbetingelser: 
• Vi anbefaler en opbevaringstemperatur mellem 20 og 25°C og Max RF 50% med en standard lager tid

på 12 måneder
• Produktet må ikke udsættes direkte for påvirkning af varme vand eller fugt.
• Produktet skal konditioneres til normal stuetemperatur inden brug og montage.
Alle ovennævnte værdier i teknisk information
skal betragtes som gennemsnitsværdier i vores standard produktion og kan ikke betragtes som direkte
produktspecifikationer. Produkterne kan have en tolerance på ± 2% i bredde og længde.




