
indÚstriA

• INDÚSTRIA ALIMENTAR
• INDÚSTRIA QUÍMICA
• INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
• PROCESSAMENTO DE GÁS
• INDÚSTRIA DA CELULOSE
• INDÚSTRIA PAPELEIRA
• INDÚSTRIA DO VIDRO
• INDÚSTRIA METALÚRGICA
• INDÚSTRIA CIMENTEIRA
• INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

ArmAcell
soluÇÕes PArA
mercAdos  



A situAÇão do mercAdo
A indústria de manufaturação é um setor muito exigente
do ponto de vista tecnológico e é impulsionada pela
inovação. Existe um progressivo incremento de requisitos,
os quais requerem soluções profissionais. Isto aplica-se
tanto a novas instalações como a ampliações e
reabilitações de instalações já existentes. Os materiais 
técnicos de isolamento devem cumprir os requisitos 
para eficiência energética, condensação e controlo do 
ruído, proteção contra a corrosão, contacto e impactos 
mecânicos. 

indÚstriA

PArA quê isolAr?
Os sistemas de refrigeração na indústria de manufaturação 
requerem uma proteção eficiente contra as perdas energéticas
e a condensação. Devem instalar-se sistemas de controlo
do ruído apropriados para evitar emissões sonoras. Além do 
mais, os materiais de isolamento devem cumprir com todos 
os requisitos para a proteção contra incêndios.  

soluÇÕes 
A Armacell oferece soluções profissionais para o isolamento 
técnico das instalações na indústria de manufaturação. Os 
produtos Armaflex tradicionais e as soluções criogénicas 
feitas à medida (Armaflex Cryogenic Systems) proporcionam
às instalações uma proteção de longa duração contra as perdas
de energia e a condensação. A estrutura do material de célula
fechada minimiza o risco de corrosão sob o isolamento. Os
ArmaSound Industrial Systems proporcionam uma perfeita
combinação de isolamento para aplicações de frio e de
controlo do ruído. Para proteger o isolamento de impactos 
mecânicos e de raios UV, a Armacell fornece os sistemas de 
revestimento Arma-Chek.

APlicAÇÕes de sistemA tíPicos
As instalações da indústria de manufaturação são complexas
e trabalham com um amplo intervalo de temperaturas até
-200 °C. Para evitar pôr em perigo os processos de
manufaturação e a qualidade dos produtos, a taxa de variação
não deve exceder as temperaturas limite. Instalações típicas 
na indústria de manufaturação incluem redes de tubagens, 
abraçadeiras, depósitos, vasos, filtros, válvulas e acoplamentos.  

Productos ArmAcell
• AF/Armaflex
• Armafix AF
• HT/Armaflex
• Armaflex Ultima
• NH/Armaflex
• Armafix NH
• Arma-Chek  
• Armaflex Cryogenic Systems
• ArmaSound Industrial Systems



outros Projetos reAlizAdos com êxito 
•Fábrica de chocolate Ritter Sport (Waldenbuch,

Alemanha)
•Fábrica de aglomerados Pfleiderer (Novgorod, Rússia).
•Unidade de fabricação de vidro Pilkington (Witten, 

Alemanha).
• Produtos químicos finos Degussa (Trostberg, Alemanha).
• Bayer AG (Leverkusen, Alemanha).
• Empresa Farmacêutica Grindex (Riga, Latvia).

Pode encontrar mais projetos de referência em:
www.armaflex.com 

Projeto
A Emmi é a maior fábrica processadora de produtos
lácteos da Suíça e é considerada uma das mais inovadoras
da Europa. Na primavera de 2011, um sistema de ventilação
na sala de produção das instalações em Dagmersellen
requeria um reisolamento. Devido ao alto nível de
humidade e à temperatura ambiente, existia um risco de
condensação na superfície da conduta, a qual causaria 
goteiras no teto. 

instAlAÇão
A indústria alimentar é um dos campos com requisitos
higiénicos mais estritos. Naturalmente que se exigem os
mesmos níveis aos materiais de construção utilizados.
Seguindo as recomendações da empresa de isolamento
Knuchel Dämmtechnik, utilizou-se AF/Armaflex Microban®

para o isolamento da rede de condutas. O material de
isolamento está fabricado com tecnologia antimicrobiana,
a qual proporciona proteção a longo prazo contra bactérias,
mofo e míldio. Microban® é misturado com o material
de isolamento durante o processo de fabricação. Os 
aditivos penetram a parede celular dos micróbios e
bloqueiam funções celulares importantes. O resultado
é a incapacidade do microrganismo para funcionar.
A tecnologia Microban® previne a colonização de bactérias,
mofo e míldio no isolamento durante a vida útil deste.

Projeto de referênciA
emmi dAiry, dAgmersellen 

(suíÇA)
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ArmAPlus
fiAbilidAde AcrescidA

Com ArmaPlus, a Armacell oferece uma ampla gama de
serviços e informação aos seus clientes.
Benefícios: a utilização eficiente a longo prazo dos nossos 
produtos: 
• Assistência técnica e supervisão do projeto.
• Serviço especializado de assistência técnica da Armacell: a 

linha direta para consultas urgentes.
• Cursos de formação da Armacell para profissionais de

instalação em materiais de isolamento elastoméricos.
• Cálculos técnicos (ArmWin AS).
• Assistência para orçamentação* (cláusulas de especificação).
• Manuais de aplicação e vídeos que mostram a correta

instalação dos produtos.
• Garantia dos Sistemas Armaflex: períodos de garantia

ampliados para instaladores homologados.
• Na secção Descargas da página web da Armacell pode 

encontrar certificados de ensaio, homologações, folhas de
dados de segurança e muito mais.

• Para mais informação visite: www.armaflex.com

ArmAPlus: AssistênciA fiável PArA os seus Projetos

Armacell iberia, s.l.
Av. Coronel Eduardo Galhardo, nº 30 C 
P-1170-105 Lisboa 
Telefone +351 961 797 439
Fax +351 217 279 070
www.armacell.pt · info.pt@armacell.com

ar
m

af
le

x.p
t


