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PRUŽNÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM PRO
SPOLEHLIVOU KONTROLU
KONDENZACE, NA KTERÝ SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT JIŽ 40 LET

• Integrovaná bariéra vodních par snižuje riziko koroze
pod izolací.

• Pokud je instalace provedena autorizovanou izolační
firmou a jsou použity prvky Armafix AF a adheziva, je
zajištěna nejvyšší úroveň spolehlivosti systému.

• Stabilní tepelná vodivost zajišťuje dlouhodobou
úsporu energie.

• Integrovaná antimikrobiální ochrana Microban®  
snižuje růst hniloby a bakterií.

• Samolepicí hadice s tangenciálním řezem pro
pevnější přilnutí.

• Euroclass B/BL-s3, d0 pro celou řadu
• Schváleno FM a UL



AF/Armaflex

Triple security
AF/Armaflex is the professional flexible insulation for reliable
continuous condensation control. The optimal combination of
a very low thermal conductivity and extremely high resistance
to water vapour transmission prevents long-term energy
losses and water vapour ingress and reduces the risk of
corrosion under insulation.

AF/Armaflex active MICROBAN® antimicrobial
protection
An EPA (Environmental Protection Agency, US) survey
indicates that conditioned areas are frequently breeding
havens for microbes and contamination. Indoor air can be up
to 10 times more polluted than outdoor air. Microbial pollution
is a key element of indoor air pollution. Microbes, which can
be found in and on HVAC systems, include stain and odor
causing bacteria, mould and mildew. These microbes
subsequently emit spores, cells, fragments and volatile
organic compounds (VOC) into indoor air, thus possibly
contributing to the well-known sick building syndrome. Mould
and mildew additionally initiate the biological or chemical
degradation of materials.

AF/Armaflex is the first flexible insulation material equipped
with MICROBAN® technology. When microbes come in
contact with the insulation surface, MICROBAN® protection
penetrates the cell wall of the microorganism, disabling its
ability to function, grow and reproduce. Because the protection
is built in during the manufacturing process, it will not wash
off or wear away. This gives AF/Armaflex products an added
level of protection against mould and mildew and is therefore
the ideal long-term solution for insulating ventilation or air-
conditioning equipment in public buildings such as schools,
hospitals, elderly homes, offices and airports, as well as the
mechanical systems in the pharmaceutical or food industries.



AF/Armaflex

Trusted since 40 years
With a combination of internal and externally monitored
technical values we offer consistently high-quality products.
This is the result of 40 years expierence and continual research
and further development of the product properties which
determine the quality. Since AF/Armaflex is distributed
throughout Europe, it does not just comply with national
standards and controls but we are also thinking ahead,
preparing for the future European product and testing
standards.

Complete system
Armacell offers a complete carefully considered and
coordinated system solution for any professional insulation
challenge: AF/Armaflex standard, self-adhesive and endless
tubes and sheets, tape and accessories. Armafix AF pipe
supports to avoid thermal bridging, Armaflex Protect fire
barrier as well as AF/Armaflex with Arma-Chek flexible
covering systems.

At www.armacell.com you will find in the Refrigeration & Air-
Conditioning section under AF/Armaflex ready-made
specification texts to download and use.

ArmWin is the technical calculation program of Armacell. This
allows you to determine i.a. the correct insulation thickness
to prevent condensation and to minimize energy losses.

Application trainings: We train insulation contractor and offer
valuable assistance for your daily work. A successful
participation in a training, we certify with one in the Industry
recognized certificate.

All services around our products you will find at
www.armacell.com



Technické údaje - AF/Armaflex

Stručný popis Vysoce pružný izolační materiál s uzavřenou buněčnou strukturou s vysokým odporem proti difůzi vodní páry, nízkou tepelnou vodivostí a integrovanou
antimikrobiální ochranou Microban®.

Druh materiálu Elastomerní pěna na bázi syntetického kaučuku. Pružná elastomerní pěna (FEF) průmyslově vyrobená v souladu s normou EN 14304.
Barva Černá
Specifické informace
o materiálu

Samolepicí potah: samolepicí povrch citlivý na tlak na modifikované akrylové bázi s mřížkovou strukturou, potažený polyetylenovou fólií. Na krycím
papíru/fólii používané pro ochranu samolepicích spojů mohou být stopy silikonu.

Použití Izolace/ochrana potrubních rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, nádrží (včetně kolen, tvarovek, přírub atd.) vzduchotechnických/chladicích a
provozních zařízení zabraňující kondenzaci a šetřící energii. Snížení hluku přenášeného konstrukcí v rozvodech užitkové a odpadní vody.

Speciální vlastnosti Zvýšení tloušťky izolační stěny hadic zaručuje udržení teploty povrchu i při zvyšování průměru potrubí.
Safety and
Environment

Type III Environmental Product Declaration (EPD): Declaration number "EPD-ARM-20150060-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Poznámky ES prohlášení o shodě vydané Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e. V., Celle.
Recommended
Products

Armafinish 99, Armafix AF, Armaflex 520 lepidlo, Čistidlo Armaflex Cleaner, Armaflex HT625 lepidlo, Armaflex RS850 lepidlo, Armaflex SF990 [Adhesive]

Vlastnost Hodnota/hodnocení Zkouška*1 Dohled*2 Zvláštní poznámka
Teplotní rozpětí
Teplotní rozpětí Max. provozní teplota + 110 °C (+ 85 °C Pokud je deska nebo

páska přilepena k objektu celým
svým povrchem.)

EU 5654 ○/● Testováno dle
EN 14706,
EN 14707 a
EN 14304Min. provozní teplota 1 -50 °C

Tepelná vodivost
Tepelná vodivost ϑm +/-0 °C . λ= EU 5654 ○/● Deklarováno dle

EN ISO 13787
Testováno dle
EN 12667
EN ISO 849

Hadice
(AF-1 až
AF-4)

λ ≤ 0,033 W/(m · K) [33 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Hadice
(AF-5 až
AF-6)

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Desky,
pruhy,
pás
(AF-03MM
až
AF-32MM)

λ ≤ 0,033 W/(m · K) [33 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Desky
(AF-50MM)

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Součinitel difúze vodní páry
Součinitel difúze
vodní páry

Desky (AF-10MM až
AF-32MM) a hadice
(AF-1 až AF-4)

μ ≥ 10.000. D 4981
EU 5654

○/● Testováno dle
EN 12086
a EN 13469

Desky (AF-50MM) a
hadice (AF-5 až AF-6)

μ ≥ 7.000.

Třída reakce na oheň
Třída reakce na
oheň2

Hadice BL-s3, d0 EU 5654 ○/● Klasifikováno dle
EN 13501-1
Testováno dle
EN 13823
EN ISO 11925-2

Desky B-s3,d0
Pás B-s3,d0

Další informace o
třídách reakce na
oheň

UL – schváleno UL:
D 4613
D 3763
FM:
D 4592

○/● UL: Testováno dle
UL94, IEC 60695 a
Can/CSA-C.22.2 č.
0.17., UL 746C
FM: Testováno dle
UBC26-3, třída č.
4924

FM – schváleno

Chování materiálu
při kontaktu s
ohněm

Samozhášecí, nekape, nerozšiřuje plameny

Zvukové vlastnosti
Redukce zvuku
přenášeného
konstrukcí

Izolační účinek ≤  28 dB(A) D 3660 Testováno dle
EN ISO 3822-1

Vážený koeficient
absorbce zvuku αw

≤  0,45 D 4763 Testováno dle
EN ISO 354

Další technické vlastnosti
Rozměry a tolerance V souladu s EN 14304, tabulka 1 EU 5654 ○/● Testováno dle

EN 822,
EN 823, EN 13467

Odolnost vůči UV
záření

Protection against UV-radiation is necessary. See diclaimer.

Skladování Samolepicí pásky, samolepicí desky, samolepicí hadice, pásy: 1 rok Lze skladovat v
suchých, čistých
prostorách při běžné
relativní vlhkosti
(50-70 %) a okolní
teplotě (0–35 °C).
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Technické údaje - AF/Armaflex

Antimikrobní
chování

Integrovaná antimikrobiální ochrana Microban®: Nepozorován růst plísní D 4640
D 4641

Testováno dle ASTM
G21 a ASTM C 1338

AGI Designation
Code

Tubes (AF-1 to AF-4): 36.12.01.07.01 Tubes (AF-5 to AF-6): 36.12.02.07.01 Sheets ((AF-03MM to
AF-32MM): 36.07.01.06.01 Sheets (AF-50MM): 36.07.02.06.01

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

2.  The reaction to fire classification is valid on metal surfaces.

*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.  Pro venkovní použití by výrobky
Armaflex měly být do 3 dnů doplněny vhodnou venkovní ochranou.  U některých chladiv může výtlačná teplota přesahovat +110 °C, obraťte se prosím na naše oddělení zákaznických služeb a vyžádejte si další informace.
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poznámky
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