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Oszcz™dno∂ç energii dzi™ki

zastosowaniu izolacji kauczuko-

wej AF/Armaflex. Zapewnienie

d¬ugookresowego funkcjonowa-

nia izolacji w instalacjach

ch¬odniczych i klimatyzacyjnych.

AF/Armaflex ma przewodno∂ç ciepl-
nå l ≤ 0,036 W/(m K) przy ∂redniej
temperaturze 0°C i wspó¬czynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej 
m ≥ 7.000. Obydwie te warto∂ci så
gwarantowane dzi™ki wewn™trznym 
badaniom producenta oraz sta¬ej
kontroli zewn™trznej. 

AF/Armaflex zmniejsza straty
energii w d¬u†szym okresie
czasu znacznie silniej ni† inne
porównywane materia¬y. Straty
energii dla AF/Armaflexu nawet
po 7 latach så mniejsze ni† dla
innych materia¬ów izolacyjnych
na poczåtku ich eksploatacji.
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Dane procentowe dla posz-
czególnych wielko∂ci strumienia
ciep¬a pozwalajå na porównanie
odpowiadajåcych im strat energii
z najmniejszymi, mo†liwymi do
uzyskania (tzn. d¬a najmniejszej
wielko∂ci strumienia ciep¬a).
Odnoszå si™ one zawsze do
3,5 W/m.

Wzrost strat energii jako
skutek zawilgocenia izolacji

Najwa†niejsze zadania izolacji
rur w ch¬odnictwie i klimatyzacji
to zapobieganie skraplaniu si™
pary wodnej oraz minimalizacja
strat energii.

Skuteczny system izolacji musi
chroniç materia¬ izolacyjny przed
niedopuszczalnym zawilgoce-
niem. Oprócz zagwarantowanych
w¬a∂ciwych wielko∂ci przewod-
no∂ci cieplnej i oporu dyfuzyjne-
go pary wodnej bardzo wa†ny
jest prawidlowy monta† izolacji. 

Jedyny prawid¬owy monta†, zapew-
niajåcy odporno∂ç na przenikanie
pary wodnej - to klejenie izolacji.
Dla izolacji kauczukowej jak
AF/Armaflex nie stanowi to problemu.
Nie nale†y natomiast stosowaç 
w instalacjach klimatyzacyjnych 
i ch¬odniczych izolacji z polietylenu
(kolor szary). Po¬åczenia klejone dla
polietylenu så s¬abe i nie så odporne
na przenikanie pary wodnej. 
Powoduje to zniszczenie po¬åczenia
klejonego i przedostawanie si™
wilgotno∂ci do przestrzeni pomi™dzy
rur™ i otulin™, przez co naståpi 
i stosowanie takiej izolacji straci
sens. 

Dla izolacji kauczukowej
AF/Armaflex po¬åczenia klejone
så mocniejsze ni† sam materia¬,
co mo†na sprawdziç rozrywajåc
izolacj™: "pu∂ci" materia¬ obok
po¬åczenia klejonego, a samo
po¬åczenie wytrzyma!

Oczywi∂cie równie wa†ne jest
stosowanie odpowiedniego kleju
Armaflex 520, p¬ynu czyszczåce-
go i ewentualnie farby Armafinish
99 dla instalacji zewn™trznych.

Strumieµ ciep¬a
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Straty energii przy uwzgl™dnieniu wzrastajåcych grubo∂ci izolacji.

Rosnåca grubo∂ç izolacji otulin
AF/Armaflex oznacza, †e ze
wzrostem ∂rednicy zewn™trznej
rury wzrasta grubo∂ç warstwy
izolacyjnej. Osiåga si™ w ten
sposób równe temperatury na
powierzchni izolacji niezale†nie
od ∂rednicy rury, co oznacza
jednakowe zabezpieczenie przed
kondensacjå pary wodnej (patrz
Informacja Techniczna nr 1
"Bezpieczne wymiarowanie
AF/Armaflex - rosnåce grubo∂ci
izolacji")

Dlatego AF/Armaflex daje dodatkowe korzy∂ci, pozwalajåce oszcz™dziç energi™:
1. Wi™ksza grubo∂ç izolacji - mniejsze straty energii.
2. Wy†sza warto∂ç wpó¬czynnika oporu m × s (grubo∂ç izolacji) prowadzi do mniejszej dyfuzji i tym samym

do mniejszego wzrostu przewodno∂ci cieplnej.

Nawet po wielu latach straty energii dla AF/Armaflex så wyraΩnie ni†sze ni† straty energii dla materia¬ów
izolacyjnych w stanie "nowym" i "suchym" lecz o innych parametrach technicznych. Parametry AF/Armaflex
så gwarantowane i potwierdzone przez badania niezale†nych instytutów badawczych. Dlatego wta∂nie
AF/Armatlex jest najlepszym materiatem, który w sposób trwa¬y gwarantuje niskie straty energii.

Litera rozpoznawca F 

Grubo∂ci izolacji 9,0 - 12,0 mm

Litera rozpoznawca T

Grubo∂ci izolacji 32,0 - 45,0 mm


