
WSZECHSTRONNA IZOLACJA DO WIELU ZASTOSOWAÑ!

 – wszechstronna, elastyczna izolacja kauczukowa do instalacji 

klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych



1) dotyczy pùyt przyklejanych caùà powierzchnià do zbiornika, kanaùu lub rury oraz taúm samoprzylepnych; w przypadku koniecznoúci klejenia roli lub taúm do powierzchni, 

której temperatura przekracza 85°C naleýy stosowaã role HT/Armaflex.
2) klasa reakcji na ogieñ wyrobu budowlanego zamontowanego na powierzchni metalicznej lub twardej mineralnej.
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Temperatury stosowania

max. temperatura czynnika

min. temperatura czynnika

Armaflex ACE to izolacja na bazie kauczuku syntetycznego cechuj¹c¹ siê 
wysok¹ odpornoœci¹ na dyfuzjê pary wodnej, nisk¹ przewodnoœci¹ ciepln¹ 
oraz wyj¹tkow¹ elastycznoœci¹. Dziêki swoim w³aœciwoœciom sta³ siê cenion¹ 
przez klientów izolacj¹ do zastosowañ w instalacjach przemys³owych, 
klimatyzacyjnych oraz technice sanitarnej i grzewczej. Armaflex ACE jest 
przyjazny dla wykonawców, nie wymaga specjalnych narzêdzi, daje siê 
w bardzo ³atwy sposób kleiæ, gwarantuj¹c trwa³e i szczelne po³¹czenia. Jest 
to szczególnie wa¿ne w chwili, kiedy izolacja ma za zadanie, oprócz ograni-
czenia strat energii, zapobiegaæ kondensacji pary wodnej. Zdolnoœæ do za-
chowania bardzo dobrych parametrów w d³ugim okresie czasu przyczynia siê 
do wydatnego zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji oraz redukcjê 
iloœci emitowanego CO  do œrodowiska. Wysoka jakoœæ i niezawodnoœæ izo-2

lacji Armaflex ACE, szeroki asortyment i ³atwa dostêpnoœæ, szybko znalaz³y 
uznanie w oczach inwestorów, projektantów i wykonawców. 

Materia³: 

Zastosowanie:

Nadzór:
(kontrola jakoœci)

Krótki opis: Bardzo elastyczny materia³ izolacyjny o zamkniêtej strukturze komórkowej, wysokim wspó³czynniku oporu przeciwko dyfuzji pary wodnej 

oraz niskiej przewodnoœci cieplnej.

Ekstradowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego w kolorze czarnym.

Armaflex ACE stosowany mo¿e byæ jako izolacja/ochrona rur, kana³ów powietrznych, zbiorników (tak¿e kszta³tek i armatury) w ch³odnictwie 

przemys³owym i u¿ytkowym, klimatyzacji i wentylacji. Jego stosowanie zapobiega kondensacji pary wodnej oraz ogranicza straty energii.

Dane techniczne 

W³asnoœci materia³u Wartoœæ/podstawa Uwagi

zgodnie z

EN 14706,

EN 14707 i PN-EN 14304

+110°C (+ 85°C powierzchnie p³askie)

-50°C

 1)

wartoœæ deklarowana 

zgodnie z EN ISO 13787

badanie zgodne z

EN ISO 8497 oraz EN 12667

Przewodnoœæ cieplna λ [W/(m·K)]
dla temperatury ϑm = 0°C

role (6 mm do 25 mm)
taœmy

role (32 mm do 50 mm)

otuliny (6 mm do 19 mm)

otuliny (25 mm)

Przenikanie pary wodnej 
wspó³czynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej µ 7 000

badanie zgodne z 

EN 12086 i EN 13469

W³aœciwoœci po¿arowe

euroklasa wyrobu budowlanego

(klasa reakcji na ogieñ)

 2)otuliny          D -s3, d0L

role, taœmy   D-s3, d0

klasyfikacja zgodna z EN 13501-1

badanie zgodne z EN 13823 (SBI) 

i EN ISO 11925-2

Certyfikat zgodnoœci CE 11 A2 551 -3e wydany przez GSH

jednostka notyfikowana nr 0919

Rozmiary i tolerancje zgodnie z asortymentem w cenniku 

oraz PN-EN 14304, tabela 1

zgodnie z EN 822, EN 823,

EN 13467

Sk³adowanie, dopuszczalny okres
magazynowania

taœmy, role samoprzylepne: 1 rok

²36+0,1·ϑ  + 0,0008·ϑm m

1000 m·K
W

²38+0,1·ϑ  + 0,0008·ϑm m

1000 m·K
W

²36+0,1·ϑ  + 0,0008·ϑm m

1000 m·K
W

²38+0,1·ϑ  + 0,0008·ϑm m

1000 m·K
W

Ca³y asortyment podlega oficjalnej kontroli niezale¿nych instytutów badawczych oraz jednostki notyfikowanej (GSH) jak równie¿ 

wewnêtrznej kontroli jakoœci w fabryce zgodnie z norm¹ PN-EN 14304, przy zastosowaniu procedury przewidzianej w normie EN 13172

Zharmonizowana europejska 
norma wyrobu budowlanego PN-EN 14304:2009

Wyroby do izolacji cieplnej wyposaýenia budynków
i instalacji przemysùowych – wyroby z elastycznej pianki
elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie – specyfikacja

mog¹ byæ przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu 

w normalnej wilgotnoœci wzglêdnej powietrza (50% - 70%) 

i temperaturze otoczenia (0°C - 35°C)

Wszystkie dane i informacja techniczna s¹ oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach u¿ytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji s¹ odpowiedzialni, we w³asnym interesie, 

za skontaktowanie siê z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdziæ czy te dane i informacje odnosz¹ siê równie¿ do planowanych przez nich zastosowañ. Zasady monta¿u izolacji dostêpne s¹ 

w instrukcji monta¿u Armaflex. W przypadku izolowania instalacji ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z naszym Dzia³em Technicznym. Do prawid³owego monta¿u Armaflex ACE nale¿y stosowaæ 

wy³¹cznie klej Armaflex 520 lub Armaflex HT625. W niektórych nowych systemach ch³odniczych zastosowany czynnik mo¿e osi¹gn¹æ temperaturê +110°C, w takich przypadkach prosimy o kontakt 

z naszym Dzia³em Technicznym. Przy zastosowaniach izolacji Armaflex ACE na zewn¹trz nale¿y zabezpieczyæ j¹ przed dzia³aniem promieniowania s³onecznego w ci¹gu 3 dni np. farb¹ Armafinish 99 

lub os³onami Arma Chek lub OKABELL.


