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PRUŽNÝ SPECIÁLNÍ MATERIÁL PRO
DOSAŽENÍ VYŠŠÍ ÚČINNOSTI U APLIKACÍ
URČENÝCH DO VYSOKÝCH TEPLOT

• Odolný širokému rozsahu obvyklých klimatických
podmínek

• Zabudovaná parotěsná zábrana snižuje nebezpečí
koroze pod izolací (CUI)

• Své fyzikální vlastnosti si zachovává po celou dobu
životnosti

• Nízké náklady na údržbu a opravy
• Vynikající trvanlivost
• Vysoká úroveň stability v širokém teplotním rozsahu
• Minimální tepelné ztráty díky nízké tepelné vodivosti



Technické údaje - HT/Armaflex

Stručný popis Vysoce pružný materiál s uzavřenou strukturou buněk na bázi elastomerní pěny odolný UV záření.
Druh materiálu Syntetická pěna na bázi pryže EPDM. Průmyslově vyráběná pružná elastomerní pěna (FEF) v souladu s normou EN 14304.
Barva Černá
Použití Tepelná izolace potrubí, nádrží, rozvodů a ventilů v solárních panelech (včetně exteriérových), motorových vozidlech, horkovzdušném potrubí a parních

a duálních tepelných rozvodech.
Speciální vlastnosti Materiál odolný UV záření.
Montáž Před zahájením montáže se seznamte s pokyny instalačního manuálu a technického zpravodaje č. 71  společnosti Armaflex.
Poznámky ES prohlášení o shodě č. 0543 a 0551 vydané Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle

Vlastnost Hodnota/hodnocení Zkouška*1 Dohled*2 Zvláštní poznámka
Teplotní rozpětí
Teplotní rozpětí 1 Max. provozní teplota2 + 150 °C (+ 85 °C pro pásky) EU 5316 ○/● Testováno dle

EN 14706
EN 14707
EN 14304Min. provozní teplota -50 °C

Tepelná vodivost
Tepelná vodivost ϑm 40. °C λ= EU 5316 ○/● Prohlášení dle

EN ISO 13787.
Testováno dle
EN 12667
EN ISO 8497.

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

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

Součinitel difúze vodní páry
Součinitel difúze
vodní páry

Hadice μ ≥ 4.000. EU 5316 ○/● Testováno dle
EN 12086
EN 13469.Desky μ ≥ 3.000.

Třída reakce na oheň
Třída reakce na
oheň

Eurotřída (trubky) DL-s3, d0 EU 5316 ○/● Klasifikace dle
EN 13501-1.
Testováno dle
EN 13823 a
EN ISO 11925-2.

Eurotřída (desky ) D-s3, d0

Chování materiálu
při kontaktu s
ohněm

Samozhášivý, nekapající, nešíří plamen

Další technické vlastnosti
Rozměry a tolerance V souladu s EN 14304, tabulka č.1 EU 5316 ○/● Testováno dle

EN 822, EN 823,
EN 13467.

Odolnost vůči UV
záření3

Dobrá

Skladování Páska, samolepicí: 1 rok Lze skladovat  v
suchých, čistých
místnostech při
normální relativní
vlhkosti (50-70 %) a
okolní teplotě (0-35 °
C).

1.  Pro použití při teplotách vyšších než +125 °C nebo nižších než -50 °C se prosím obraťte na naše oddělení zákaznických služeb a vyžádejte si příslušné technické informace.

2.  Při vysokých provozních teplotách může na vnitřním povrchu materiálu započít proces tvrdnutí. Zkoušky prokázaly, že tyto změny nemají žádný vliv na dobré fyzikální a protipožární vlastnosti materiálu, za předpokladu, že je materiál
namontován správným způsobem a všechny spoje jsou řádně utěsněny. Konkrétní použití prosím konzultujte s naším oddělení technických služeb.

3.  Při venkovním použití může za jistých okolností dojít k změnám barvy povrchu materiálu a mohou se objevit malé povrchové praskliny. Vizuální podoba však nemá vliv na fyzikální vlastnosti materiálu jako tepelnou vodivost či chování v
případě požáru.

*1  Další doklady jako jsou osvědčení o zkouškách, schvalovací osvědčení a další si můžete vyžádat s použitím uvedeného registračního čísla.

*2  ●: Úřední dohled vykonávaný nezávislými institucemi a zkušebními orgány
 ○: Vlastní interní sledování kvality

Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků získaných při standardních provozních podmínkách. Uživatel těchto informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás včas ověřil, zda tyto podklady a informace vyhovují
pro oblast jím navrhovaného použití. Montážní pokyny jsou k dispozici v naší Montážní příručce Armaflex. Před prováděním izolace nerezové oceli se prosím obraťte na naše oddělení zákaznických služeb.  Má-li být zaručena správná montáž,
je nutno použít lepidlo Armaflex HT625. Pro použití při teplotách nižších než -50 °C nebo vyšších než +150 °C se prosím obraťte na naše oddělení zákaznických služeb a vyžádejte si příslušné technické informace.
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