
JE˝ELI CHCESZ STOSOWAÇ SPRYTNE ROZWIÅZANIA

ARMADUCT – inteligentne rozwiåzanie do wentylacji i klimatyzacji



role

role,
samoprzylepne

PP¬¬yyttyy  AAFF//AArrmmaafflleexx
®®

PPrroossttyy  ii  sszzyybbkkii  mmoonnttaa††    

Izolacja AF/Armaflex® przeznaczona jest specjalnie do tych
zastosowaµ. AF/Armaflex jest materia¬em izolacyjnym z
kauczuku syntetycznego o zamkni™tej strukturze
komórkowej, wysokim wspó¬czynniku oporu przeciw dyfuzji
pary wodnej (µ ≥ 7.000) i niskim wspó¬czynniku
przewodno∂ci cieplnej (λ ≤ 0,036 W/(m·K)); obydwa te
wspó¬czynniki podlegajå oficjalnej niezale†nej kontroli przez
uprawnione instytuty. Pozwala to na d¬ugotrwa¬e
ograniczenie do minimum ewentualnej dyfuzji pary wodnej.

W celu doboru grubo∂ci izolacji AF/Armaflex mo†na
skorzystaç z programu obliczeniowego ArmWin. Pe¬na
informacja o produkcie AF/Armaflex dost™pna jest w
prospekcie i katalogu Armacell (wysy¬amy na †yczenie)
oraz w internecie.

Najwa†niejszym zadaniem urzådzeµ

przygotowania powietrza (central

klimatyzacyjnych) jest zapewnienie

przyjemnego klimatu w budynku, tak

aby wspomagaç dobre samopoczucie

ludzi w ich otoczeniu, zarówno

fizyczne jak i psychiczne. Prawid¬owe

dzia¬anie centrali klimatyzacyjnej

powinno spe¬niaç nast™pujåce

wymagania:

- ch¬odzenie lub ogrzewanie

powietrza,

- odwil†anie lub nawil†anie 

powietrza,

- oczyszczanie powietrza ze 

szkodliwych substancji i zapachów.

Tak przygotowane powietrze powinno

byç nast™pnie rozprowadzone w

budynku z najmniejszymi stratami

energii.

Ponadto w centrali klimatyzacyjnej i

systemie rozprowadzania powietrza

muszå byç zlikwidowane ha¬asy i

wibracje spowodowane np. tarciem

powietrza o ∂ciany kana¬ów lub

turbulencjami w miejscach po¬åczeµ

lub odga¬™zieµ.

AF/Armaflex i Armaduct nadajå si™

specjalnie do tych zastosowaµ.

IIzzoollaaccjjaa  ddoo  kkaannaa¬¬óóww  kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh

Powa†nym problemem w centralach klimatyzacyjnych, przede wszystkim w

czerpniach ∂wie†ego powietrza, jest kondensacja pary wodnej. Kondensacja

mo†e spowodowaç korozj™ i szkody budowlane. Ponadto ciågle kapiåca

woda mo†e znacznie utrudniç dzia¬anie instalacji.

Dlatego profesjonalnie zrobiony projekt obejmuje równie† obliczenie

minimalnej grubo∂ci izolacji w celu unikni™cia kondensacji pary wodnej.



role 

role
samoprzylepne

PP¬¬yyttyy  AArrmmaadduucctt
®®

PPrroossttyy  ii  sszzyybbkkii  mmoonnttaa††

P¬yty Armaduct
®

przeznaczone så specjalnie do
izolowania kana¬ów powietrznych (wentylacyjnych).
Izolacja z kauczuku syntetycznego ogranicza do
minimum straty ciep¬a, jednocze∂nie jej zamkni™ta
struktura komórkowa zapobiega zawilgoceniu izolacji, a
tym samym korozji kana¬u.

Wa†nym sposobem oszcz™dno∂ci energii jest ochrona przed stratami ciep¬a

i zimna w systemie rozprowadzenia powietrza.

Kszta¬t kana¬ów (np. okråg¬y lub prostokåtny) odgrywa przy tym wa†nå rol™,

gdy† straty ciep¬a så proporcjonalne do powierzchni kana¬u. Straty ciep¬a

(lub zimna) rosnå wraz ze wzrastajåcå powierzchniå kana¬u oraz ró†nicå

temperatury powietrza w kanale i otoczenia.

IIzzoollaaccjjaa  ddoo  kkaannaa¬¬óóww  wweennttyyllaaccyyjjnnyycchh

Podobnie jak wszystkie pozosta¬e

izolacje z kauczuku syntetycznego

produkowane przez firm™ Armacell,

Armaduct mo†na ¬atwo montowaç i nie

wymaga on dodatkowego zabez-

pieczenia przed wilgociå.

Dlaczego op¬aca si™ izolowaç kana¬y

p¬ytami Armaduct:

- lekki materia¬, nie zajmuje du†ej

przestrzeni

- szeroki wybór grubo∂ci izolacji, 

ju† od 5 mm

- wersja samoprzylepna umo†liwia 

szybki monta†

- nie zawiera w¬ókien, kurzu, CFC, 

przyjazna dla ∂rodowiska

- zamkni™ta struktura komórkowa - 

izolacja nie wch¬ania wilgoci

- prosta technika monta†u - ¬atwa 

do opanowania

- izolacja na wiele lat, nie wymaga

dozoru

- ¬atwa do utrzymania w czysto∂ci

- estetyczny wyglåd

- zapewnia izolacj™ cieplnå i 

akustycznå - dwie zalety w jednym

systemie

- do stosowania w budynku i na 

zewnåtrz

W klimatyzowanych budynkach nast™puje najcz™∂ciej centralne

przygotowanie powietrza, które nast™pnie rozdzielane jest systemem kana¬ów

do poszczególnych pomieszczeµ.



ZZaalleecceenniiaa  mmoonnttaa††oowwee::      NNaa  kkaannaa¬¬aacchh  pprroossttookkååttnnyycchh p¬yty Armaduct nakleja si™ zasadniczo na ca¬ej powierzchni kana¬u. Nale†y zwróciç uwag™
na szczelno∂ç po¬åczeµ. Ko¬nierze izoluje si™ tå samå grubo∂ciå p¬yty co kana¬y. P¬yty samoprzylepne uzupe¬nia si™ klejem Armaflex 520 na
z¬åczach. Kana¬y powinny byç czyste (mo†na czy∂ciç p¬ynem czyszczåcym do kleju Armaflex 520) i nie zakurzone. W miejscach nara†onych na
uszkodzenia mechaniczne mo†na stosowaç Armaflex ze specjalnym p¬aszczem ochronnym: Arma-Chek.
NNaa  kkaannaa¬¬aacchh  ookkrråågg¬¬yycchh  przyklejanie p¬yt Armaduct ca¬å powierzchniå wymagane jest dla ∂rednic powy†ej 600 mm. Dla mniejszych ∂rednic wystarcza
sklejanie p¬yty na kraw™dzi. Szczegó¬y w Instrukcji monta†u: "izolowanie rur p¬ytami". Optymalna temperatura monta†u od +15°C do +20°C,
dopuszczalna dla p¬yt samoprzylepnych +10°C do +35°C; dla p¬yt zwyk¬ych powy†ej 0°C. Szczegó¬y w Instrukcji monta†u:"w¬a∂ciwe sklejanie".

OOppiiss  mmaatteerriiaa¬¬uu:: bbaarrddzzoo  eellaassttyycczznnaa  iizzoollaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  oo  zzaammkknnii™™tteejj  ssttrruukkttuurrzzee  kkoommóórrkkoowweejj,,  
pp¬¬yyttyy  ww  rroollaacchh,,  oobbuussttrroonnnniiee  gg¬¬aaddkkiiee

MMaatteerriiaa¬¬:: ppllaassttyycczznnaa  ppiiaannkkaa  nnaa  bbaazziiee  ssyynntteettyycczznneeggoo  kkaauucczzuukkuu  ((eellaassttoommeerr))..

ZZaassttoossoowwaanniiee:: iizzoollaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  ddoo  kkaannaa¬¬óóww  ppoowwiieettrrzznnyycchh::  

ZZaakkrreess  tteemmppeerraattuurr:: oodd  ++1100°°CC  ddoo  ++6600°°CC  tteemmppeerraattuurryy  cczzyynnnniikkaa  **

WWssppóó¬¬cczzyynnnniikk  pprrzzeewwooddzzeenniiaa  cciieepp¬¬aa  λ:: mmaaxx..  00,,003377  WW//((mm··KK))  ww  ∂∂rreeddnniieejj  tteemmppeerraattuurrzzee  00°°CC;;  bbaaddaanniiee  wwgg  DDIINN  EENN  1122666677  ((ppoopprrzzeeddnniiaa  nnoorrmmaa  DDIINN  5522661122))

KKllaassyyffiikkaaccjjaa  ooggnniioowwaa:: pp¬¬yyttyy  nniieezzaappaallnnee,,  bbaaddaanniiaa  IITTBB  wwgg  PPNN--BB--0022887744

PPrraakkttyycczznnee  zzaacchhoowwaanniiee  ssii™™  ww  ooggnniiuu::  mmaatteerriiaa¬¬  nniieerroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaajjååccyy  ooggnniiaa,,  ssaammooggaassnnååccyy,,  nniieezzaappaallnnyy,,  nniieekkaappiiååccyy

KKoolloorr:: sszzaarryy

ZZaappaacchh:: nneeuuttrraallnnyy

WW¬¬aassnnoo∂∂ccii  bbiioollooggiicczznnee:: mmaatteerriiaa¬¬  nniiee  ggnniijjee,,  nniiee  wwcchh¬¬aanniiaa  wwiillggooccii,,  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee  ooddppoorrnnyy  nnaa  ssttaarrzzeenniiee  oorraazz  nnaa  ddzziiaa¬¬aanniiee  mmaatteerriiaa¬¬óóww  
bbuuddoowwllaannyycchh

OOddppoorrnnoo∂∂çç  nnaa  wwaarruunnkkii  aattmmoossffeerryycczznnee::  ddoobbrraa,,  pprrzzyy  ssttoossoowwaanniiuu  nnaa  zzeewwnnååttrrzz  ppoommiieesszzcczzeeµµ  kkoonniieecczznnee  ppookkrryycciiee  ww  cciiåågguu  33  ddnnii  ffaarrbbåå  AArrmmaaffiinniisshh  9999  lluubb  wweerrssjjaa  
AArrmmaa--CChheekk..

SSkk¬¬aaddoowwaanniiee:: AArrmmaadduucctt  ww  wweerrssjjii  ssaammoopprrzzyylleeppnneejj  ii  ww  wweerrssjjii  zz  ooss¬¬oonnåå  aalluummiinniioowwåå  11  rrookk,,  nniiee  
pprrzzeecchhoowwyywwaaçç  nnaa  mmrroozziiee..

Wszystkie dane i informacja techniczna så oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach u†ytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji
så odpowiedzialni, we w¬asnym interesie, za skontaktowanie si™ z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdziç czy te dane i informacje odnoszå
si™ równie† do planowanych przez nich zastosowaµ.

*1 P¬¬yty Armaduct mo†na stosowaç do izolowania rur i zbiorników w technice sanitarnej i grzewczej. Zakres temperatur do +102°C 
(+85°C dla klejenia ca¬å powierzchniå).

*2 P¬¬yty Armaduct przeznaczone så do izolowania kana¬¬ów powietrznych. Zamkni™ta struktura komórkowa materia¬u zapewnia d¬ugotrwa¬e ograniczenie do 
minimum ewentualnej dyfuzji pary wodnej dla przewidzianego zakresu temperatur. 
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