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AQuecimento e cAnAliZAÇÃo

ArmAcell
soluÇÕes PArA
sistemAs 



sistemAs de AQuecimento e cAnAliZAÇÃo 
os edifícios estão equipados com uma grande variedade de 
sistemas de aquecimento para proporcionar calor.
independentemente do sistema funcionar com diesel, 
gás natural, carvão, energia geotérmica ou energia solar,
o calor distribui-se desde a unidade central de aquecimento
em direção às diferentes partes do edifício. o mesmo
sistema aplica-se ao fornecimento de água quente e de água
fria. As instalações de aquecimento e canalização devem
estar protegidas frente a perdas térmicas e, em caso de
necessidade, contra a condensação e subidas de temperatura
inconvenientes. Também existem requisitos referentes ao
controlo do ruído e, dependendo da dimensão do edifício, a
proteção contra incêndios. 

comPonentes dAs instAlAÇÕes de                                       
AQuecimento e cAnAliZAÇÃo:
• Linhas de aquecimento com temperatura média 

entre 30 e 60 ºC (alimentação e retorno)
• Linhas de águas quentes sanitárias com temperatu-

ra média inferior a 65 ºC
• Linhas frias de águas de abastecimento com tem-

peratura média inferior a 25 ºC
• Sistemas de esgotos
• Suportes para tubagens e desacoplamento

tiPo de sistemA
e FuncionAmento



reQuisitos PArA o
isolAmento

PArA Quê isolAr?
os equipamentos térmicos, assim como os sistemas de
aquecimento e canalização, devem ser protegidos eficientemente
contra perdas de energia. isto não só poupa dinheiro, mas 
também reduz as emissões de Co2. Hoje em dia, na maioria 
dos países europeus, os requisitos térmicos para isolamento
técnico são detalhados nos regulamentos para a poupança de 
energia. Além do mais, o isolamento também reduz o ruído
incomodativo das instalações, cumprindo, assim, com os
requisitos acústicos relevantes. 

reQuisitos leGAis
Com a nova Diretiva de Edifícios da uE, foram aumentados
os requisitos para a eficiência energética de edifícios,
tanto novos como já existentes. o certificado de eficiência
energética documenta o consumo energético de um
edifício, dando lugar, assim, a uma maior transparência.
um pré-requisito essencial para a utilização ótima de
energia é o correto isolamento das de tubagens. 



vAntAGens dA instAlAÇÃo
o desenvolvimento do Armaflex, o primeiro isolamento flexível
para tubagens, pôs fim ao longo processo de instalação de 
moldes isolantes pesados e rígidos, bem como à utilização 
laboriosa de compostos de betume e gesso. o material flexível
é elaborado sem fibra e pode ser instalado de forma
rápida, simples e limpa, inclusive em espaços estreitos na 
obra. Em edifícios novos, as tubagens simplesmente se
introduzem nas coquilhas antes da sua instalação. No caso
de instalações já existentes, o tempo de instalação pode
reduzir-se, notavelmente, utilizando-se coquilhas autoadesivas.
Com os materiais de isolamento altamente flexíveis Armaflex,
inclusive instalações complexas como as abraçadeiras,
podem ser isoladas eficientemente e sem esforço. 

soluÇÕes PArA instAlAÇÕes 
de AQuecimento e
cAnAliZAÇÃo 
A Armacell oferece soluções para o isolamento térmico e
acústico e para proteção contra incêndios em edifícios. Em 
concreto, os materiais de isolamento elastoméricos não 
só têm excelentes propriedades técnicas, mas também
são de instalação rápida, simples e limpa. os materiais
de isolamento Armacell estão perfeitamente coordenados
entre si e, como norma, submetidos a ensaios. 

ProPriedAdes tÉcnicAs
os materiais de isolamento da Armacell têm baixa
condutibilidade térmica e garantem alta eficiência 
energética a longo prazo. Além de absorver eficazmente
o ruído transmitido pelas estruturas, a sua composição
de célula fechada previne a absorção de humidade a
longo prazo. Para aplicações ignífugas, a Armacell 
oferece produtos adequados contra incêndios. 

os detalhes para uma correta instalação dos materiais
de isolamento são apresentados no Guia de Aplicação
Armaflex.



cArAterísticAs e vAntAGens 
dos Produtos

SH/Armaflex
A soluÇÃo mAis seGurA PArA os ProFissionAis de 
AQuecimento e hidrosAnitáriA
• Excelente condutividade térmica para maior eficiência 

energética e redução de Co2.
• Em cumprimento com as normas de eficiência

energética.
• Supervisão FM. 
• Excelente reação ao fogo.
• Com proteção antimicrobiana Microban.
• Disponibilidade de coquilhas para sistemas termoplásticos 

inclusive em auto adesivo.

microbAn®

ProteÇÃo AntimicrobiAnA AtivA PArA o      
Produto.  
Quando os micróbios entram em contacto com a superfície 
do isolamento, a proteção Microban penetra a parede 
celular do microrganismo, anulando a sua capacidade de 
ação, crescimento e reprodução. 
O produto não se desgasta nem desaparece, já que a 
proteção é adicionada durante o processo de fabricação. 
Isto proporciona aos produtos que contêm Microban® um 
alto nível de proteção contra fungos e míldio, melhorando, 
assim, a qualidade do ar no interior do ambiente próximo. O 
material de isolamento que contém Microban® é, por isso, 
a solução a longo prazo ideal para os sistemas sanitários 

e de aquecimento em edifícios públicos tais como escolas, 
hospitais, residências geriátricas, escritórios e aeroportos. 



Tubolit DG
PouPA enerGiA e ProteGe As instAlAÇÕes          
• Poupança energética até 80%.
• Altamente flexível e durável.
• Espuma de célula fechada com baixa condutibilidade 

térmica.

cArAterísticAs e vAntAGens 
dos Produtos

Tubolit AR Fonowave
Tubolit AR Fonoblok
contribui PArA o conForto Acústico do ediFício
• AR Fonowave: redução acústica até 11 dB(A) em tubagens 

plásticas.
• AR Fonowave: 9 mm. 
• Eliminação efetiva das pontes acústicas.
• Revestimento exterior duradouro.
• Fácil aplicação em curvas e uniões.

Tubolit S Plus
coQuilhAs de ProteÇÃo em rolo
• Lâmina interior adicional para facilitar a introdução das 

tubagens.
• Proteção contra a condensação e a corrosão.
• Atenuação do ruído estrutural.
• Revestimento exterior sem costuras.
• Máxima proteção das tubagens num espaço mínimo.



cArAterísticAs e vAntAGens 
dos Produtos

Armaflex Protect
bArreirA Flexível contrA o FoGo 
• Resistência ao fogo de acordo com as normas EN 

13501 e DiN 4102.
• Para diâmetros de tubagens até 323 mm.
• μ > 10 000.
• Propriedades térmicas e acústicas.
• Fácil instalação.
• Resistência ao fogo até 120 minutos.
• Adequado para tubagens metálicas e plásticas.

Armaprotect 1000
bArreirA contrA o FoGo de Fácil instAlAÇÃo
• Não combustível A1 EN 13501.
• Ponto de fusão > 1000 °C.
• λ < 0,040
• Fácil aplicação.
• Solução para penetrações de tubagens e cabos em 

paredes e tetos.

Armaflex Acessórios
os Acessórios AdeQuAdos PArA reAliZAr um 
bom trAbAlho
• Gama completa, inclui: colas, diluente, facas, cintas 

e tintas, entre outros.
• Produtos profissionais.
• Especialmente concebidos para a instalação do 

Armaflex.



Aquecimento Canalização | SBR | 20130425 | pt (PT)
Sujeito a modificações© Armacell Enterprise GmbH

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 em formação da Armacell para profissionais de

instalação em materiais de isolamento elastoméricos.
• Cálculos técnicos (ArmWin AS).
• Assistência para orçamentos (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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