
edifÍcios residenciAis

• RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES E PLURIFAMILIARES.
• CASAS DE FIM DE SEMANA, VERÃO E FÉRIAS.
• EDIFÍCIOS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADOS,

MAIORITARIAMENTE, COM FINS RESIDENCIAIS.

ArmAcell
soluÇÕes PArA
mercAdos   



A situAÇão do mercAdo
Hoje em dia, a eficiência energética é prioritária na 
conceção dos edifícios residenciais. A nova diretiva
sobre edifícios da UE endureceu os requisitos. A citada
diretiva especifica requisitos energéticos mínimos 
para a modernização de todos os edifícios já existentes.
Uma das medidas mais simples, efetivas e de baixo 
custo para a poupança energética, consiste em isolar
o equipamento mecânico (isto aplica-se tanto na
construção de novos edifícios como na reabilitação de 
edifícios já existentes). Estas medidas de isolamento 
também satisfazem os standards de conforto exigidos 
pelos residentes.  

edifÍcios residenciAis

PArA quê isolAr?
A melhor energia é a que se poupa. Portanto, o isolamento 
térmico e os sistemas de aquecimento e canalização devem
ser protegidos eficazmente contra perdas de energia. Esta
proteção permite poupar dinheiro e reduz as emissões de
CO2. Para evitar que as instalações se convertam numa 
fonte de ruídos incomodativos, os materiais de isolamento
cumprem com requisitos acústicos. Além do mais, os
materiais de isolamento  livres de fibra e de célula fechada
ajudam a melhorar a qualidade do ar no interior.  

soluÇÕes 
A Armacell oferece soluções para o isolamento técnico de 
instalações de canalização, aquecimento, ar condicionado, 
ventilação e solares em edifícios residenciais. O SH/Armaflex 
e o AF/Armaflex proporcionam tubagens com proteção a longo
prazo contra a perda de energia. A espuma elastomérica de 
célula fechada com tecnologia antimicrobiana Microban® 
ajuda a melhorar a qualidade do ar interior e tem boas 
propriedades para o controlo de ruídos. Os suportes Armafix 
para tubagens previnem as pontes térmicas e acústicas. A 
Armacell oferece produtos com uma proteção especial contra
incêndios para colagens ignífugas. 

APlicAÇÕes de sistemAs tÍPicos
Os serviços dos edifícios modernos proporcionam aos seus 
residentes ar interior frio e quente, água corrente fria e 
quente e garantem que as águas residuais se escoam de 
forma acética. Os edifícios também dispõem de sistemas 
solares térmicos com altas temperaturas de linha. Para 
abastecer as zonas individuais do edifício, as tubagens e 
condutas passam por solos, colunas, paredes e tetos. Estas 
tubagens podem perder muita energia no percurso, além 
de transmitir ruídos incomodativos no seu funcionamento. 
Conforme o tipo de edifício, os materiais de isolamento devem
cumprir certos requisitos de proteção contra incêndios  

Produtos ArmAcell
• AF/Armaflex, Armafix AF 
• Armaflex XG
• SH /Armaflex
• Armaflex Ultima
• NH/Armaflex
• HT/Armaflex
• Armaflex DuoSolar
• Armaflex Duct 
• Tubolit 
• Tubolit Split e DuoSplit
• Arma-Chek
• Armaflex Protect e Armaprotect



outros Projetos reAlizAdos com êxito
• Quartel de oficiais (Augsburg, Alemanha).
• Casa ecológica de Brittany (Kernombre, França).
• Projeto solar Osseveld (Apeldoorn, Países Baixos).
• Projeto solar 2 MW (Haarlem, Países Baixos).
• Edifício Multifuncional Turning Torso (Malmö, Suécia).

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

Projeto
Com o complexo de edifícios CUBE, o gabinete de arquitetos GOP
Architekten & Kaufleute criou um monumento ao cubismo
no antigo porto de Münster. A principal caraterística da 
estrutura multifuncional cubista são os palcos de cristal
que sobressaem da fachada por cima do passeio do porto, 
criando, assim, uma perspetiva emocionante. 

instAlAÇão
O edifício utiliza o aquecimento urbano. Nas habitações
foram instalados radiadores de convecção ao nível do solo 
perto das paredes exteriores. Para evitar a perda de energia 
das tubagens de aquecimento, de água fria e de água quente, 
os empregados de Hermann Hoffmann GmbH procederam 
ao seu isolamento com SH/Armaflex. Foi utilizado o sistema 
de proteção contra incêndios Armaflex Protect para selar os 
tubos de aquecimento e de canalização. A coquilha de
proteção passiva contra incêndios, altamente flexível, é
eficaz para quase todo o tipo de tubos utilizados na
construção e garante um isolamento térmico efetivo além do 
controlo do ruído e condensação fiável. A instalação de
Tubolit AR Fonoblok nas tubagens de esgoto reduz,
consideravelmente, o ruído estrutural. A utilização de vários 
produtos Armacell numa instalação garante alta eficiência 
energética, proteção contra incêndios fiável e o controlo de 
ruídos estruturais. 

cube - Projeto de referênciA 
em edifÍcio multifuncionAl, 

münster (AlemAnhA)  
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Com ArmaPlus, a Armacell oferece uma ampla gama de
serviços e informação aos seus clientes.
Benefícios: a utilização eficiente e 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 Downloads 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
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