
edifÍcios nÃo residenciAis

• EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS E ADMINISTRAÇÃO
• ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
• CENTROS DE SAÚDE
• CENTROS EDUCATIVOS E INFANTÁRIOS
• INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS
• HOTÉIS
• SALAS DE REUNIÕES
• CENTROS COMERCIAIS
• EDIFÍCIOS DO SETOR DOS TRANSPORTES

(P.EX. AEROPORTOS E ESTAÇÕES DE COMBOIOS)
• EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

ArmAcell
soluÇÕes PArA
mercAdos   



A situAÇÃo do mercAdo
Hoje em dia, o mercado de edifícios não residenciais 
constitui um terço do setor da construção na Europa. 
O aquecimento responde por mais de dois terços do 
custo energético total dos edifícios. Além disso, a 
arquitetura moderna com elementos arquitetónicos 
em relevo e fachadas de vidro duplo, implica maior 
necessidade de ar condicionado. Por isso, os gastos 
de funcionamento excedem o investimento inicial de 
há poucos anos. Por este motivo, os certificados meio 
ambientais para edifícios (LEED, BREEAM, DGNB, etc.)
assumem maior relevância  a nível mundial. Os edifícios
não residenciais são geralmente muito frequentados e
devem cumprir os exigentes requisitos para proteção 
contra incêndios.  

edifÍcios nÃo residenciAis

PArA quê isolAr?
É necessária uma grande quantidade de energia para climatizar
edifícios. O isolamento em equipamentos de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado é imprescindível para reduzir 
a quantidade de energia necessária. O isolamento técnico 
cumpre de forma especialmente eficiente os critérios de 
sustentabilidade em termos de ecologia, economia e conforto.
Os materiais de isolamento Armaflex, isentos de fibras e em 
de célula fechada, aumentam a eficiência energética do edifício
e ajudam a melhorar a qualidade do ar interior. Os materiais
de isolamento também devem cumprir os requisitos para o 
controlo do ruído e os correspondentes critérios de segurança
referentes ao comportamento e resistência ao fogo.  

soluÇÕes
A Armacell oferece soluções para o isolamento de instalações 
de canalização, aquecimento, ar condicionado, ventilação e
solares em edifícios não residenciais. Em tubagens de frio, os
materiais de isolamento de célula fechada com alta resistência
à transmissão do vapor de água, como o nosso produto premium 
AF/Armaflex Microban®, proporcionam proteção a longo prazo
contra a condensação e aumentam a eficiência energética. 
Os materiais de isolamento elastoméricos (como o Armaflex 
Duct) são perfeitos para isolar condutas de ventilação.
As tubagens pré-isoladas Armaflex DuoSolar conetam de forma
eficiente os componentes dos sistemas solares térmicos. 
Para instalações à prova de incêndios, a Armacell oferece 
produtos inovadores. 

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

APlicAÇÕes tÍPicAs
Hoje em dia, as instalações na construção moderna devem 
cumprir critérios de sustentabilidade. Proporcionam aos 
utentes do edifício ar quente e frio, água sanitária quente e 
fria e garantem que as águas residuais são eliminadas de 
forma higiénica. Os edifícios também dispõem de sistemas 
solares térmicos com altas temperaturas de linha. Para 
abastecer as partes individuais do edifício, as tubagens e 
as condutas passam por solos, colunas, paredes e tetos. Se não 
forem isoladas, estas tubagens perdem muita energia, para
além de transmitirem incomodativos ruídos de funcionamento.
Dependendo do tipo de edifício, os materiais de isolamento 
devem cumprir com certos requisitos de proteção
contra incêndios.    



outros Projetos reAlizAdos com êxito:
• Superdome (New Orleans, USA).
• Bella Sky Hotel (Copenhague, Dinamarca).
• Escritório ecológico TNT (Hoofddorp, Países baixos).
• Banco Europeu de Investimentos (Kirchberg,

Luxemburgo).
• IKEA (San Petersburgo, Rússia).
• Berlaymont (sede da Comissão Europeia, Bruxelas, 

Bélgica).

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

Ar condicionAdo de bAixo consumo nA modernA 
torre de AltA tecnologiA
A Torre Agbar, uma torre espetacular, de forma faloide, de 
alta tecnologia, é uma referência de Barcelona. Não só tem 
uma forma única, mas também, uma arquitetura sólida,
sustentável e de baixo consumo energético.  

instAlAÇÃo
Utilizaram-se as tecnologias de menor consumo para as
instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado. 
Foi instalado um sistema VRV com 27 zonas de temperaturas 
diferentes em cada andar para aquecer e condicionar o edifício.
O material de isolamento selecionado foi crucial para minimizar
as perdas de energia nos tubos e condutas. Existiam requisitos
específicos: os materiais técnicos de isolamento deviam 
cumprir o regulamento espanhol de instalações térmicas em 
edifícios (RITE), a reação ao fogo devia classificar-se como 
M1 (baixa inflamabilidade) e era essencial que a condutibilidade
térmica dos produtos não excedesse os 0,040 W/m•K a 
20 °C. Foram utilizados, aproximadamente, 15 000 m² 
de pranchas Armaflex para isolar as condutas do sistema
de ar condicionado e foram instalados, aproximadamente,
7000 m² de coquilhas Armaflex. Os materiais de isolamento
Armaflex minimizam as perdas de energia e contribuem
para a eficiência energética sustentável dos sistemas de
aquecimento, ventilação e ar condicionado.  

Projeto de referênciA
torre AgbAr, bArcelonA
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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 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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