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O ISOLAMENTO IDEAL PARA
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E ALTAS
TEMPERATURAS

• Adequado para aplicações industriais
• Barreira antidifusão de vapor de água integrada

reduz risco de corrosão sob o isolamento (CUI)
• Conservação das suas propriedades no decurso da

sua vida útil

• Baixos custos de manutenção
• Elevada durabilidade
• Estabilidade estrutural a temperaturas altas
• Perdas de energia mínimas devido a baixa

condutibilidade térmica



Dados Técnicos - HT/Armaflex

Breve descrição Isolamento elastomérico flexível, de célula fechada, especialmente indicado para instalações que trabalham com temperaturas elevadas.
Tipo de material Espuma elastomérica flexível (FEF) à base de borracha sintética EPDM. Fabricada de acordo com a EN 14304.
Cor Negra
Aplicação Isolamento térmico de tubagens, depósitos e condutas em: aplicações industriais, condutas de gás quente, condutas de vapor e de temperatura

variáveis, automoção e painéis solares.
Particularidades Bom comportamento em aplicações exteriores.
Instalação Consulte o manual de instalação Armaflex, antes de proceder à instalação.
Observações Certificado de Conformidade Marca CE n° 0543 segundo Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemanha).

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Campo de Temperaturas
Campo de
temperaturas1

Temperatura máx. de trabalho2 + 150 °C (+ 85 °C para cintas) EU 5316 ○/● Ensaios segundo:
EN 14706,
EN 14707,
EN 14304Temperatura mín. de trabalho -50 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm 40. °C λ= EU 5316 ○/● Classificação
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN 12667
EN ISO 8497

Coquilhas λ ≤ 0,042 W/(m · K) [36,92 + 0,125·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-30)²]/1000

Pranchas λ ≤ 0,045 W/(m · K) [39,92 + 0,125·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-30)²]/1000

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

Coquilhas μ ≥ 4.000. EU 5316 ○/● Ensaios segundo:
EN 12086
EN 13469Pranchas μ ≥ 3.000.

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Euroclasse (coquilhas) DL-s3,d0 EU 5316 ○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN 13823
EN ISO 11925-2

Euroclasse (pranchas) D-s3,d0

Comportamento em
caso de incêndio

Autoextinguível, não goteja e não propaga a chama.

Outras caraterísticas técnicas
Dimensões e
tolerâncias

Dimensões e tolerâncias conforme UNE-EN 14304, tabela 1.
Tabela disponível na nossa página web: www.armacell.pt

EU 5316 ○/● Ensaios segundo:
EN 822,
EN 823,
EN 13467

Resistência aos
raios UV3

Boa

Período máximo de
armazenagem

Cinta, autoadesiva: 1 ano Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70%)
e temperatura
ambiente (0 °C a
+35 °C)

1.  Para temperaturas superiores a +150 °C ou inferiores a -50 °C, consulte o nosso Departamento Técnico.

2.  A temperaturas de serviço elevadas, pode iniciar-se um processo de endurecimento da camada interior do material. Comprovou-se que estas alterações não influem no comportamento técnico da reação ao fogo se o material tiver sido
instalado de forma correta e todas as juntas e costuras estiverem bem seladas. Para aplicações específicas, consulte o nosso Departamento Técnico.

3.  Em aplicações no exterior, em circunstâncias especiais, o material pode sofrer descoloramento e um ligeiro gretamento na superfície. Estas alterações não têm influência nas propriedades físicas do material, como por exemplo, na
condutibilidade térmica e no comportamento em caso de incêndio.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no momento de
projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex. Antes de instalar
tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico. Deve utilizar-se cola Armaflex HT625 para assegurar uma correta instalação. Para temperaturas inferiores a -50 °C ou superiores a +150 °C, consulte o nosso
Departamento Técnico.



Notas



Notas
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