IZOLAŢIE PREACOPERITĂ, UŞOR DE
INSTALAT, PENTRU UTILIZARE LA
TEMPERATURI RIDICATE ÎN MEDIUL
EXTERN
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Oferă stabilitate la intemperii şi durabilitate pe
termen lung
Adecvată pentru panouri solare termice
Bariera de vapori integrată reduce riscul de corodare
sub izolaţie (CUI)
Manta rezistentă la rupere, fabricată din poliolefină
copolimerizată
Stabilitate ridicată la expunerea la radiaţiile
ultraviolete
Rezistentă la temperaturi extreme
Conductivitatea termică scăzută reduce amprenta de
carbon
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Date tehnice - HT/Armaflex S
Scurtă descriere

Material izolant foarte flexibil, cu celule închise, pe bază de spumă elastomerică extrudată, acoperit cu poliolefină copolimerizată. Conceput în mod
special pentru utilizare în mediul exterior şi la temperaturi înalte de până la +150 °C.

Tipul materialului

Izolaţie: spumă pe bază de cauciuc sintetic EPDM. Spumă elastomerică flexibilă (FEF) produsă în fabrică în conformitate cu EN 14304. Mantaua:
poliolefină copolimerizată.

Culoarea

alb/ negru (mantaua)

Utilizări

Izolaţie termică pentru ţevile din: panouri solare, inclusiv în mediul exterior, autovehicule, conducte de gaze calde şi conducte, conducte de
temperaturi duale şi de aburi.

Proprietăţi speciale

Rezistentă la radiaţiile ultraviolete.

Observaţii

Certificate de conformitate CE nr. 0543 şi 0551 emise de Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle

Caracteristica

Valoarea/evaluarea

Teste*1

*2
Supervizare
Observaţii
speciale

Domeniu de temperaturi
Domeniul de
temperaturi1

Temperatură de lucru max.

+ 150 °C

Temperatură de lucru min.

-50 °C

(+ 85 °C pentru benzi)

EU 5316

○/●

Testat conform:
EN 14706
EN 14707
EN 14304

EU 5316

○/●

Declarat conform
EN ISO 13787
Testat conform
EN ISO 8497

EU 5316

○/●

Testat conform
EN 13469

EU 5316

○/●

Clasificat conform
EN 13501-1
Testat conform
EN ISO 11925-2

EU 5316

○/●

Testat conform
EN 822, EN 823,
EN 13467

Conductivitate termică
Conductivitate
termică

ϑm

tuburi

λ

40.
≤ 0,042

°C

λ=

W/(m · K)

[36,92 + 0,125· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-30)²]/1000

Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă
Rezistenţă la difuzia
vaporilor de apă

μ

≥

4.000.

Rezistenţa la foc
Comportamentul la
foc

Euroclass

Comportament
practic la foc

Autoextinctiv, nu picură, nu propagă flacăra

Dimensiuni şi
toleranţe

În conformitate cu standardul EN 14304, tabelul 1

Rezistenţă la
radiaţiile ultraviolete

Foarte bună

E

1. Pentru utilizarea la temperaturi peste +125 °C sau sub -50 °C solicitaţi informaţiile tehnice necesare de la serviciul nostru de relaţii cu clienţii.
2. La utilizarea în medii exterioare şi în anumite condiţii materialul se poate decolora şi pot să apară fisuri minore de suprafaţă. Aspectul nu afectează însă proprietăţile fizice ale materialului, cum sunt conductivitatea termică şi
comportamentul la foc.
*1 Pe baza numărului de înregistrare specificat se pot solicita documente suplimentare, cum sunt certificatele de testare, aprobările şi alte documente similare.
*2 ●: Monitorizare oficială de către institute independente şi/sau organisme de testare
○: Monitorizare internă a calităţii în fabrică
Toate datele şi informaţiile tehnice au la bază rezultate obţinute în condiţii de utilizare tipice. În interesul şi pe responsabilitatea lor, beneficiarii acestor informaţii trebuie să clarifice împreună cu noi, în timp util, dacă datele şi informaţiile furnizate
sunt aplicabile pentru domeniul de utilizare vizat. Instrucţiunile de instalare sunt disponibile în manualul nostru de instalare Armaflex. Înainte de a izola piesele din oţel inoxidabil vă rugăm să consultaţi serviciul nostru tehnic. Pentru a se asigura
o instalare corectă trebuie utilizat adezivul Armaflex HT625. Pentru temperaturi sub -50 °C sau peste +150 °C vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul nostru tehnic pentru a obţine mai multe detalii.
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HT/Armaflex S tuburi
Lungime 2,0 m
Ø extern max. ţeavă [mm]

Ø interior
min/max mm

13,0 mm [alb]
grosime izolaţie
m/cutie

Cod

12.

13,5 - 15,0

HT-13X012-SWH

130.

-

15.

16,5 - 18,0

HT-13X015-SWH

112.

HT-13X015-SBK

112.

18.

19,5 - 21,0

HT-13X018-SWH

98.

HT-13X018-SBK

98.

22.

23,5 - 25,0

HT-13X022-SWH

84.

HT-13X022-SBK

84.

28.

29,5 - 31,0

HT-13X028-SWH

64.

HT-13X028-SBK

64.

Ø extern max. ţeavă [mm]

Ø interior
min/max mm

m/cutie

Cod

12.

13,5 - 15,0

HT-20X012-SWH

70.

-

15.

16,5 - 18,0

HT-20X015-SWH

64.

HT-20X015-SBK

64.

18.

19,5 - 21,0

HT-20X018-SWH

58.

HT-20X018-SBK

58.

22.

23,5 - 25,0

HT-20X022-SWH

50.

HT-20X022-SBK

50.

28.

29,5 - 31,0

HT-20X028-SWH

40.

HT-20X028-SBK

40.

35.

36,5 - 38,5

HT-20X035-SWH

32.

HT-20X035-SBK

32.

42.

44,0 - 46,0

HT-20X042-SWH

24.

HT-20X042-SBK

24.

Ø extern max. ţeavă [mm]

Ø interior
min/max mm

m/cutie

Cod

15.

16,5 - 18,0

HT-32X015-SWH

36.

-

18.

19,5 - 21,0

HT-32X018-SWH

30.

HT-32X018-SBK

30.

22.

23,5 - 25,0

HT-32X022-SWH

28.

HT-32X022-SBK

28.

28.

29,5 - 31,0

HT-32X028-SWH

24.

HT-32X028-SBK

24.

35.

36,5 - 38,5

HT-32X035-SWH

22.

HT-32X035-SBK

22.

42.

44,0 - 46,0

HT-32X042-SWH

18.

HT-32X042-SBK

18.

48.

50,0 - 56,0

HT-32X048-SWH

16.

-

-

54.

56,0 - 59,0

HT-32X054-SWH

16.

-

-

64.

66,0 - 69,0

HT-32X064-SWH

12.

-

-

Cod

13,0 mm [negru]
grosime izolaţie
-

20,0 mm [alb]
grosime izolaţie
Cod

20,0 mm [negru]
grosime izolaţie

Toleranţă lungime tuburi

± 1,5%

Toleranţă grosime

10 - 13 mm ± 1,5 mm
19 - 25 mm ± 2,5 mm
32 mm ± 3,0 mm

m/cutie
-

32,0 mm [alb]
grosime izolaţie
Cod

m/cutie

32,0 mm [negru]
grosime izolaţie
m/cutie
-

HT/Armaflex S benzi autoadezive
Culoare

Lăţime [mm]

Lungime [m]

Grosime [mm]

Role/cutie

TAPE-PE-FE-902

Cod

alb

50,0

25.

0,23

30.

TAPE-PE-FE-904

negru

50,0

25.

0,23

30.
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