
ISOLATIE IS NU NOG COOLER

www.armacell.nl/armagel

ArmaGelTM DT
Flexibele aerogel isolatiedeken voor
cryogene en dubbele-temperatuurtoepassingen

Toepassingshandboek



Over ArmaGel DT
Welkom bij de volgende generatie 
isolatietechnologie met aerogel. 
Flexibel en buigzaam.

Milieutechnisch onbedenkelijk. 
Superieure thermische prestaties. 
Cryogene condities tot -180 ºC (-292 ºF).

ArmaGel DT is de betrouwbare oplossing 
voor cryogene en dubbele-
temperatuurtoepassingen. 

Dubbele- 
temperatuur
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Afbeelding 1:
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Afbeelding 2:
Correcte opslagcondities

Voor u begint
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsoverwegingen: 
ArmaGel DT produceert een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes produceren – 
voor uw comfort adviseren we een paar PBM-maatregelen.

ArmaGel DT zal tijdens de verwerking en het 
snijden een bepaalde hoeveelheid stof en vezels 
produceren waarmee in overeenstemming met de 
lokale regelgeving moet worden omgegaan. Zie het 
ArmaGel veiligheidsinformatieblad op www.
armacell.com/armagel.

Voor het comfort van de verwerken bevelen wij de 
PBM's hierboven aan.   

ArmaGel DT-rollen moeten altijd zijdelings gelegd/
gestapeld, nooit op het uiteinde en altijd overdekt 
onder droge omstandigheden worden opgeslagen.   

Werken met ArmaGel DT Behandeling en opslag van materiaal

4 /    ARMAGEL DT |  TOEPASSINGSHANDBOEK



Preparatie

Geprefabriceerde onderdelen voor rechte stukken 
en aansluitingen kunnen worden geprepareerd en 
op pallets opgeslagen. Beschermen tegen slechte 
weersomstandigheden.

Voor het meten, markeren en snijden is eenvoudig 
gereedschap nodig.   

Afbeelding 3:
Voorbereidend snijden in de werkplaats

Afbeelding 5:
Geprefabriceerde onderdelen, klaar voor transport naar de werkplek

Afbeelding 4:
Aanbevolen gereedschap voor de toepassing van ArmaGel DT

• Intrekbaar (Stanley) mes
• Keramisch mes
•  Elektrische/accu-aangedreven 

snijders
• Snijders met hoog vermogen
• Winkelhaak

• Vierkant formaat
• Verdelers en schuifmaten
• Meetlint
• Markeerstiften
• Tangen

Opmerking
In werkplaatsen wordt het gebruik van een 
industriële stofzuiger voor het wegzuigen van 
aerogel stof aanbevolen.

•Prefabricage en preparatie in de werkplaats
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Afbeelding 6:
Zorg ervoor dat de leidingen schoon, droog en vrij van ijs zijn

Locatievereisten
Zorg voor optimale omstandigheden op de werkplek. Bescherm de isolatie 
tegen slechte weersomstandigheden.

Er kunnen behuizingen / tenten nodig zijn als er 
tijdens de installatie regen of slecht weer wordt 
verwacht. Installeer ArmaGel DT niet als de 
weersomstandigheden ongeschikt zijn (bijv. regen, 
condenserende mist, sneeuwval, ...).

Weers- en uitrustingsomstandigheden 
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Toepassingsdetails

Wikkel het geprepareerde deel van het materiaal 
om de leiding en zorg ervoor dat het er helemaal 
goed omheen past. ArmaGel DT kan op zijn plaats 
gehouden worden met behulp van isolatietape. Zo’n 
band kan worden aangebracht met 200- 300 mm 
tussenafstand, afhankelijk van de grootte van de 
pijpleiding.
Zorg ervoor dat er geen openingen zijn in de isolatie 
tussen alle aansluitingen in de lengterichting en om 
de leiding heen.
Bij gebruik van een overlapping is het aan te raden 
deze naar beneden te laten wijzen om een 
waterscheiding te creëren.

Afbeelding 9:
Aanbrengen van dampremmende tape op een lengtenaad

Afbeelding 8:
Aanbrenging van isolatietape

Afbeelding 10:
Aanbrengen van dampremmende tape rondom

Rechte pijpleiding isoleren – éénlaags toepassing

Bepaal met behulp van een dunne strook ArmaGel 
DT de werkelijke buitenomtrek van de leiding. Dit 
levert de werkelijke snijgrootte op die nodig is om 
de leiding volledig te omwikkelen.

Reinig het oppervlak van de folie met een schone 
droge doek voordat u de dampremmende tape op 
de naden en voegen aanbrengt.

Breng 75 mm -100 mm brede dampremmende tape 
aan over de naden en voegen in de lengterichting en 
rondom.

Afbeelding 7:
De omtrek van de pijpleiding bepalen
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Opmerking
Indien gewenst is een overlapping mogelijk.
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Toepassingsdetails

Rechte pijpleiding isoleren – éénlaags toepassing (vervolg)

Zorg voor een stevige gelijkmatige druk met behulp 
van een tapecassette, zodat de dampremmende 
tape en de randen ervan volledig aan de buitenkant 
van de met folie beklede ArmaGel DT worden 
vastgeplakt.

Afbeelding 11:
Gebruik van een tapecassette



ARMAGEL DT |  TOEPASSINGSHANDBOEK   / 9

Toepassingsdetails

Rechte pijpleiding isoleren – meerlaags toepassing

Volg bij meerlaags toepassingen hetzelfde proces 
als bij de 1e laag en zorg ervoor dat de omtrek van 
de isolatie op elke volgende laag steeds correct 
wordt opgemeten met een nieuwe strook materiaal. 
Zie het gedeelte over rechte leidingen voor meer 
informatie.

Zorg ervoor dat alle aansluitingen in de lengte en 
rondom goed vastzitten en dat er geen openingen 
zijn.

Verschuif alle naden en voegen op alle isolatielagen 
minimaal 100 mm in elke richting.

Bij gebruik van een overlapping op de buitenste 
laag, is het aan te raden om deze met een naar 
beneden gerichte waterscheiding aan te brengen.

Afbeelding 12:
De omtrek bepalen van de isolatie voor meerlaags toepassingen
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Toepassingsdetails

Bepaal de grootte van de flexibele membraan die 
nodig is om het gecoate oppervlak te bedekken en 
die een minimale overlapping van 100 mm rond de 
omtrek van de isolatie biedt.

Druk het flexibele membraan vast met een 
verfkwast en/of spatel in het eindstuk van de 
isolatie.

Het versterkende flexibele membraan wordt 
afhankelijk van de leidingmaat in 50 mm brede 
waaiers in de coating aangebracht volgens de 
afbeelding.

Afbeelding 15:
Aanbrenging van dampremmende laag

Afbeelding 14:
Aanbrenging van flexibel versterkt gaas (secties van 50 mm)

Toepassing dampremmende laag

Breng de dampremmende coating aan met een 
kwast, een spaan of het door de fabrikant 
aanbevolen gereedschap op het buitenste 
geïsoleerde oppervlak van ArmaGel DT en het 
oppervlak van de leiding volgens de afbeelding. De 
dampremmende laag moet minstens 50-100 mm 
over ArmaGel DT en het uiteinde van de leiding 
uitsteken vanaf het einde van ArmaGel DT.

Zorg ervoor dat beide oppervlakken een laag 
coating met dezelfde dikte hebben.

Laat de dampremmende coating eerst drogen 
voordat u de volgende laag aanbrengt. Blijf extra 
lagen aanbrengen totdat de dampremmende 
coating de door de fabrikant opgegeven dikte heeft 
bereikt.

Afbeelding 13:
Aanbrengen van een dampremmende laag op het eindstuk van 
de isolatie

Opmerking
Bij eindstukken van de isolatie naast 
flensaansluitingen en alle uitstekende 
aansluitingen, is een dampremmende coating 
nodig in combinatie met een standaard 
versterkende flexibele membraan. De 
dampremmende laag wordt in meerdere lagen 
aangebracht om een dikte per laag te bereiken 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
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Toepassingsdetails

Breng het 1e segment (beginstuk) aan tot aan de 
las van de bochtaansluiting.

Breng de isolatietape aan om het segment vast te 
zetten. Zorg ervoor dat de naad goed vastzit zonder 
tussenruimte.

Afbeelding 18:
Installeren van segmenten

Afbeelding 19:
Aanbrengen van dampremmende tape

Afbeelding 17:
Aanbrenging van het startsegment

Leidingaansluiting – gesegmenteerde bocht

Maak het juiste visstaartpatroon uit metaalplaat.

Snijd met een scherp mes het juiste aantal 
segmenten uit de geprefabriceerde metaalplaat om 
de bocht passend te maken.

Breng de middensegmenten rond de 
bochtaansluitingen aan en werk af met het laatste 
segment (eindstuk) volgens de foto. Zet alle 
segmenten vast met de isolatietape. Zorg ervoor 
dat alle naden en voegen goed vastzitten.
Reinig het oppervlak van de segmenten met een 
schone doek vóór het aanbrengen van de 
dampremmende tape.

Breng 75 mm breed dampremmende tape aan op 
alle naden en voegen op alle segmenten van de 
bocht.

Voor grotere leidingen kan 100 mm brede 
dampremmende tape worden gebruikt.

Afbeelding 16:
Fabricage van visstaartpatronen

Opmerking
De segmenten kunnen op hun eindpositie 
gebracht worden door ze zorgvuldig te 
verdraaien alvorens de naden en voegen met 
dampremmende tape te beplakken.
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Toepassingsdetails

Leidingaansluiting – gesegmenteerde bocht (vervolg)

Zorg voor een stevige gelijkmatige druk met behulp 
van een tapecassette of uw vingers, zodat de 
dampremmende tape en de randen ervan volledig 
aan het oppervlak van de met folie beklede 
ArmaGel DT worden vastgezet.

Afbeelding 20:
Compleet vastgezette dampremmende tape
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Toepassingsdetails

Snijd de isolatie op de gewenste maat, omtrek en 
lengte van het T-stuk. Indien nodig kan een 
tolerantie voor een overlapping worden gegeven.

Maak de uitsparingen voor de diameter van het kale 
T-stuk.

Voor herhaalde fabricage kan een metalen mal 
worden gemaakt.

Afbeelding 23:
De isolatielaag vastzetten met isolatietape

Afbeelding 24:
Het gelijke T-stuk vastzetten met dampremmende tape

Afbeelding 22:
Fabricage van gelijk T-stuk

Leidingaansluiting (gelijk T-stuk) – 2-delige uitvoering

Meet, net als bij de aanwijzingen voor het isoleren 
van rechte leidingen, de buitenomtrek van het 
T-stuk op met een dunne strook ArmaGel DT.  

Meet de niet-geïsoleerde buitendiameter van de 
leiding.

Breng de isolatie strak om de leiding heen aan en 
zet elke kant van het T-stuk vast met isolatietape.

Zorg ervoor dat de naden goed vastzitten zonder 
tussenruimte.

Reinig het buitenoppervlak van het materiaal met 
een schone droge doek en breng 75 mm breed 
dampremmend tape aan langs de lengtenaad.

Volg alle procedures voor de aanbrenging en 
bevestiging van de dampremmende tape op het 
oppervlak van de isolatie.

Afbeelding 21:
Meet de omtrek van de leiding
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Toepassingsdetails

Snijd de afdekking van het T-stuk uit en verwijder 
eventueel stof van het oppervlak van de folie met 
een schone doek.

Afbeelding 27:
De afdekking van het T-stuk aanbrengen

Afbeelding 26:
Afdekking op maat voor T-stuk

Leidingaansluiting (gelijk T-stuk) – 2-delige uitvoering (vervolg)

Gebruik de lengtes L1 en L2 om de maat en vorm 
van het gewenste T-stuk te bepalen. Er kunnen 
metalen sjablonen worden gemaakt voor de 
preparatie van meerdere T-stukken.

Breng de afdekking van het T-stuk aan en zet hem 
vast met isolatietape. Zorg ervoor dat alle naden en 
voegen goed vastzitten zonder tussenruimte.

Afbeelding 25:
De hoogte van het T-stuk bepalen

L1

L2
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Toepassingsdetails

Maak de dampremmende tape met een 
tapecassette of vingers met stevige druk glad langs 
de contouren van het T-stuk. Zorg ervoor dat de 
dampremmende tape compleet is vastgedrukt 
tegen het oppervlak van de isolatie.

Afbeelding 29:
Vastzetten van dampremmende tape

Leidingaansluiting (gelijk T-stuk) – 2-delige uitvoering (vervolg)

Verwijder eventueel stof met een schone doek van 
de oppervlakken waarop de dampremmende tape 
moet worden aangebracht.

Sluit alle naden en voegen af met de 
dampremmende tape.

Afbeelding 28:
Aanbrengen van dampremmende tape
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Toepassingsdetails

Breng een dikke laag van de dampremmende 
coating aan op het uitsteeksel en het aansluitende 
oppervlak van de geïsoleerde leiding dat aan beide 
zijden 100 mm langer is dan het uitsteeksel.

Afbeelding 32:
Aanbrenging van versterkte flexibele membraan

Afbeelding 33:
Inbouwen van het versterkte flexibele membraan in de dampremmende 
coating

Afbeelding 31:
Aanbrenging van dampremmende coating

Uitsteeksels

Isoleer het uitsteeksel volgens de specificatie of tot 
een minimumlengte van 3 maal de isolatiedikte van 
de aansluitende leiding of apparatuur.

Sluit alle naden en voegen dampdicht af met de 
passende dampremmende tape.

Snijd de versterkte flexibele membraan op de juiste 
maat en waaier hem uit om er het uitsteeksel en 
het uiteinde van de isolatie mee te bedekken.

Het versterkte membraan moet minstens 100 mm 
rondom overlappen en minstens 50 mm uitsteken 
over het oppervlak van de leiding.

Werk het versterkte flexibele membraan met een 
kwast in de dampremmende laag weg en breng dan 
een strook van het versterkte membraan aan over 
het uitgewaaierde deel dat aansluit op het 
oppervlak van de leiding.

Afbeelding 30:
Isoleren van een uitsteeksel

Opmerking
Het is aan te bevelen om het uitsteeksel te 
isoleren volgens de specificatie van de 
projectisolatie.
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Toepassingsdetails

Uitsteeksels (vervolg)

Laat de dampremmende coating eerst drogen 
voordat u extra lagen coating aanbrengt. Blijf extra 
lagen aanbrengen totdat de dampremmende 
coating de door de fabrikant opgegeven dikte heeft 
bereikt.

Afbeelding 34:
Aanbrenging van dampremmende coating
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Toepassingsdetails

Snij een stuk isolatie af dat past bij de lengte en de 
omtrek van de leiding en de eindkap.

Afbeelding 37:
De eindkap vastzetten met isolatietape en dampremmende tape

Afbeelding 36:
Isoleren van een eindkap

Eindkappen

Snijd een eindschijf uit die gelijk is aan de 
buitendiameter van de eindkap. De totale dikte van 
de schijf moet gelijk zijn aan de dikte van de 
aansluitende isolatie.

Wikkel de isolatie om de leiding en zet deze vast 
met isolatietape.

Zorg ervoor dat alle naden goed vastzitten zonder 
tussenruimte. Dicht alle naden en voegen, met 
inbegrip van de eindkap, af met de dampremmende 
tape.

Afbeelding 35:
Aanbrenging van een eindschijf
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Toepassingsdetails

Bepaal de vereiste lengte van de isolerende 
afdekking voor de afsluiter. De lengte van de 
isolerende afdekking moet minstens 100 mm over 
beide uiteinden van de leiding uitsteken of in 
overeenstemming zijn met de specificaties van het 
project.

Afbeelding 40:
Uitsparing afsluiter

Afbeelding 41:
De afdekking van de afsluiter vastzetten met isolatietape

Afbeelding 39:
Isoleren van de afsluiter

Afsluiter

Voor de preparatie van de isolatie van een afsluiter, 
laat u de dampremmende laag bij de uiteinden 
compleet drogen.

Dek de kale uitsparingen tussen de isolatie-
aansluiting en de uiteinden van de afsluiterflens 
plus de holte af met stroken los aangebrachte 
ArmaGel DT. 

Zet de losse stroken vast met isolatietape.

Bepaal de maat van de uitsparing die nodig is voor 
een afsluitas of aansluitingen die uit de afluiter 
steken.

Maak de vereiste uitsnede in de isolerende 
afdekking voor de afsluiter. Verwijder eventueel stof 
van het oppervlak met een schone, droge doek.

Wikkel ArmaGel DT om de afsluiter en zet dit vast 
met isolatietape.

Zorg ervoor dat alle naden en voegen goed 
vastzitten zonder tussenruimte.

Afbeelding 38:
Afdekken van uitsparingen
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Toepassingsdetails

Dicht de uiteinden van de afsluiter af met stroken 
dampremmende tape op de buitenste oppervlakken 
van de eindstukken en de aansluitende geïsoleerde 
leidingoppervlakken.

Afbeelding 44:
Uitsnijden en uitwaaieren van de dampremmende tape

Afbeelding 45:
Aanbrengen van dampremmende tape op eindstuk

Afbeelding 43:
Aanbrengen van dampremmende tape op eindstuk

Afsluiter (vervolg)

Reinig het oppervlak van ArmaGel DT en sluit alle 
naden en voegen af met de dampremmende tape.

De dampremmende tape wordt naar wens 
uitgesneden en uitgewaaierd. Daarna wordt het 
vastgezet op het oppervlak van de geïsoleerde 
leidingaansluitingen.

Breng een strook dampremmende tape aan over de 
uitgewaaierde aansluitingen. Extra stroken 
dampremmende tape kunnen worden gebruikt om de 
aansluitingen indien nodig af te dichten.

Afbeelding 42:
Aanbrengen van dampremmende tape
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Toepassingsdetails

Afsluiter (vervolg)

Voltooi het afdichten van het eindstuk met behulp 
van dampremmende tape.

Afbeelding 46:
Compleet afgedicht eindstuk



Toepassingsdetails

Afsluitas

Met dunne stroken ArmaGel DT vult u de uitsparing 
tot de gewenste hoogte op volgens de aanbeveling 
van de fabrikant van de afsluiter of de 
projectspecificatie. De dikte van de uitsparing moet 
gelijk zijn aan de diepte van het verbindingsstuk 
met de flens.

Bouw de isolatiedikte op zodat deze gelijk is aan die 
van het verbindingsstuk met de flens.

Bepaal de omtrek van het verbindingsstuk met de 
flens met een strook ArmaGel DT.

Afbeelding 47:
Uitsparing voor as

Snijd het aan te brengen isolatiemateriaal uit voor 
de benodigde vorm van het verbindingsstuk – 
Vergelijkbaar met een T-stuk.

Afbeelding 49:
De afdekking van het verbindingsstuk vastzetten met isolatietape

Afbeelding 50:
Isoleer de bovenkant van de afsluitas

Afbeelding 48:
Isolatie voor het verbindingsstuk van de afsluiter maken

Wikkel de passende afdekking om de as van het 
verbindingsstuk en zet deze vast met isolatietape.  
Reinig het oppervlak van ArmaGel DT met een 
schone droge doek en dicht alle naden en voegen af 
met de dampremmende tape.

Isoleren van de blootliggende isolatielagen aan de 
bovenzijde van de afdekking met een op maat 
gemaakte schijf ArmaGel DT om de installatie te 
voltooien. Isoleer niet over eventuele onderhouds- 
of bewegende delen heen die zich in het 
smechanisme van de as bevinden.
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Toepassingsdetails

Gebruik een schone, droge doek om het oppervlak 
van ArmaGel DT te reinigen en te ontdoen van 
eventueel stof.

Dicht alle naden en voegen af met dampremmende 
tape.

Afbeelding 51:
Aanbrengen van dampremmende tape op alle voegen en naden

Afsluitas (vervolg)

Opmerking
Zorg ervoor dat er geen ruimte is tussen de 
voegen en naden van de isolatie voordat u ze 
afdicht met dampremmende tape.
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Toepassingsdetails

Breng de dampremmende coating aan op de 
buitenste oppervlakken van de eindstukken en de 
oppervlakken van de aansluitende geïsoleerde 
leidingen.

Afbeelding 54:
Aanbrenging van versterkte flexibele membraan

Afbeelding 55:
Aanbrengen van een dampremmende coating op de afsluitas

Afbeelding 53:
Aanbrenging van dampremmende coating

Maak eerst de versterkte flexibele membraan. Volg 
de procedures als aangegeven in het hoofdstuk 
"Dampremmende laag bij aanbrenging op 
pijpleidingen".

Laat de dampremmende coating eerst drogen 
voordat u extra lagen coating aanbrengt. Blijf extra 
lagen aanbrengen totdat de dampremmende 
coating de door de fabrikant opgegeven dikte heeft 
bereikt.

Breng de dampremmende coating aan op het 
uiteinde van de isolerende afdekking van het 
verbindingsstuk.

Dampremmende laag van de afsluiter

Breng de primaire dampremmende laag aan over 
de laatste laag ArmaGel DT. Zorg ervoor dat het 
oppervlak van de primaire dampremmende laag 
schoon en droog is voordat u de dampremmende 
coating aanbrengt. Verwijder al het stof van het 
oppervlak met een schone en droge doek.

Afbeelding 52:
Schoon, droog en stofvrij oppervlak
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Dampremmende laag van de afsluiter (vervolg)

Maak de dampremmende coating glad tot een 
gelijkmatige dikte met behulp van het juiste 
gereedschap.

Laat de dampremmende coating eerst drogen 
voordat u extra lagen coating aanbrengt.  Blijf extra 
lagen aanbrengen totdat de dampremmende 
coating de door de fabrikant opgegeven dikte heeft 
bereikt.

Afbeelding 57:
Aanbrengen van een dampremmende coating op het geïsoleerde uiteinde van 
het verbindingsstuk

Aanbrengen en inbouwen van het versterkte 
flexibele membraan in de dampremmende coating.

Afbeelding 56:
Aanbrenging van de versterkte flexibele membraan op het geïsoleerde 
uiteinde van het verbindingsstuk
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Toepassingsdetails

Dampscherm –vaste leidingsondersteuningen/isolatieovergang

Zorg ervoor dat ArmaGel DT goed vastzit aan het 
oppervlak van de leidingsondersteuning of de 
isolatieovergang.

Maak met een schone, droge doek het oppervlak 
van de isolatie en van het eindstuk van de 
leidingsondersteuning stofvrij.

Breng een dikke gelijkmatige laag van de 
dampremmende coating aan op de oppervlakken 
van de ArmaGel DT en de leidingsondersteuning of 
isolatieovergangen.

Bouw het versterkte flexibele membraan in de 
dampremmende coating in en laat de laag drogen.

Laat de dampremmende coating eerst drogen 
voordat u de volgende laag aanbrengt. Blijf extra 
lagen aanbrengen totdat de dampremmende laag 
de door de fabrikant opgegeven dikte heeft bereikt.

Afbeelding 58:
Dampremmend eindstuk bij leidingsondersteuning of 
isolatieovergang

NOTES:
1. Vapour stop and reinforcement membrane to be applied and be fully cured
 before outer metal jacket is applied over the insulation systems.
2. Application and thickness of vapour stop shall follow manufacturer’s recommendations

Vapour seal - rigid pipe supports / insulation transition
25
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m

100mm 100mm

Vapour stop

Jacket
Stainless
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barrier sheet
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Toepassingsdetails
De met butylfolie beklede dampremmende laag fungeert als een primaire 
dampremmende laag en biedt een zekere mate van bescherming tegen mechanische 
druk of doorprikken tijdens de installatie van een metalen ommanteling.

Reinig de buitenzijde oppervlak van ArmaGel DT 
met een schone droge doek en ontdoe het van 
eventueel stof voordat u de eerste dampremmende 
plaat aanbrengt.

Trek de folie van de achterkant van de eerste 
dampremmende plaat en wikkel deze strak om de 
geïsoleerde leiding. De overlapping voor voegen in 
de lengte en rondom moet minimaal 50 mm 
bedragen.

Afbeelding 61:
Overlappen van voegen in de lengte en rondom

Afbeelding 60:
50 mm overlapping van butylfolie met dampremmende buitenlaag bij voegen

Primaire dampremmende laag – rechte stukken

Primaire dampremmende laag – 1,2 mm dikke 
zelfklevende, met butylfolie beklede 
dampremmende platen moeten op de laatste laag 
ArmaGel DT worden aangebracht vóór de installatie 
van de bekleding.

Voor rechte secties rolt u het materiaal uit op een 
schone, droge en vlakke egale ondergrond 
(werkbank).

Meet de buitenomtrek van het geïsoleerde deel uit, 
waarbij u minstens 50 mm voor de overlapping in 
alle richtingen hanteert.

Snijd de eerste dampremmende plaat op maat 
langs een rechte liniaal met een scherp intrekbaar 
mes.

Afbeelding 59:
Butylfolie met dampremmende buitenlaag snijden
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Toepassingsdetails

De overlapping wordt vastgezet met een stevige 
gelijkmatige druk met behulp van een kleine 
kunststof roller. Zorg ervoor dat het raakvlak van de 
overlapping schoon, droog en stofvrij is. 

Overlappingen in de lengterichting moeten 
zijwaarts worden aangebracht met de naden naar 
beneden, zodat er een waterscheiding ontstaat.

Afbeelding 63:
Naden aandrukken met een kleine kunststof roller

Primaire dampremmende laag – rechte stukken (vervolg)

Vouwen kunnen worden verwijderd met behulp van 
een tapecassette. Dit zorgt ervoor dat blaasjes in de 
vouwen volledig op de ondergrond worden 
vastgedrukt.

Afbeelding 62:
Overlapping stevig vastzetten. Vouwen kunnen worden weggewerkt 
met behulp van een tapecassette

Opmerking
Voor verticale leidingen moeten de overlappende 
naden rondom altijd naar beneden gericht zijn.
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Toepassingsdetails

Begin met het aanbrengen van de primaire 
dampremmende laag door het startsegment te 
plaatsen.
Bevestig dit en zet het vast op dezelfde manier als 
de rechte delen van het materiaal.

Afbeelding 66:
Druk de overlapping vast met een roller 

Afbeelding 67:
Segmenten van de primaire dampremmende laag aanbrengen

Afbeelding 65:
Aanbrenging van het eerste bochtsegment

Primaire dampremmende laag – bocht 

Maak het juiste visstaartpatroon uit metaal. De 
segmenten zijn zo vervaardigd dat ze in de lente 50 
mm en rondom 10 mm overlappen.

Snijd met een scherp gereedschap het juiste aantal 
segmenten uit om de bocht te voltooien.

Druk de overlapping (min. 50 mm) stevige vast met 
een roller.

Breng de overige middensegmenten aan.

Elk segment moet de randen rondom minimaal 10 
mm overlappen.

Afbeelding 64:
Segmenten van de primaire dampremmende laag
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Toepassingsdetails

Druk met een roller alle overlappende naden en 
voegen stevig aan. Zorg ervoor dat alle 
overlappingen compleet zijn aangedrukt, zonder 
tussenruimtes.

Afbeelding 69:
De overlappingen vastdrukken met een roller

Primaire dampremmende laag – bocht (vervolg)

Om de installatie af te ronden, brengt u het laatste 
segment aan.

Afbeelding 68:
Het laatste segment van de primaire dampremmende laag 
aanbrengen



ARMAGEL DT |  TOEPASSINGSHANDBOEK   / 31

Toepassingsdetails

Afhankelijk van de plaatsing van het T-stuk moet 
rekening worden gehouden met de overlapping in 
de lengterichting bij de vervaardiging van het 
segment voor het T-stuk.

Maak de uitsparingen voor de diameter van het 
geïsoleerde T-stuk.

Voor meerdere aansluitingen kan een metalen 
sjabloon worden gemaakt.

Afbeelding 72:
Aanbrenging van primaire dampremmende laag op gelijk T-stuk

Afbeelding 73:
De voegen vastdrukken met een roller

Afbeelding 71:
Sjabloon van primaire dampremmende laag voor gelijk T-stuk

Primaire dampremmende laag – Gelijk T-stuk

Voor het hoofdgedeelte van het T-stuk wordt de 
primaire dampremmende laag op de vereiste maat 
gesneden – omtrek en lengte van het T-stuk als 
afgebeeld. Tolerantie van 50 mm aan overlapping 
toevoegen.

Plaats de primaire dampremmende laag in de juiste 
positie, klaar om te worden bevestigd op het 
oppervlak van de isolatie.

Trek de beschermfolie van de primaire 
dampremmende laag weg en bevestig hem op het 
oppervlak van de isolatie.

Breng de primaire dampremmende laag verder op 
dezelfde manier aan als bij de rechte stukken.

Vouwen en rimpels kunnen worden weggewerkt 
met behulp van een tapecassette bij het 
aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat blaasjes in de 
vouwen volledig op de ondergrond worden 
vastgedrukt.

Druk met een roller alle overlappende naden en 
voegen stevig aan. Zorg ervoor dat alle 
overlappingen compleet zijn aangedrukt, zonder 
tussenruimtes.

Afbeelding 70:
Opmeten van het gelijke T-stuk
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Toepassingsdetails

Breng de primaire dampremmende laag op 
dezelfde manier als bij een rechte pijpleiding.

Afbeelding 76:
De voegen vastdrukken met een roller

Afbeelding 75:
Aanbrenging van primaire dampremmende laag op T-stuk

Primaire dampremmende laag – Gelijk T-stuk (vervolg)

Snijd de primaire dampremmende laag in de juiste 
grootte en vorm. 

Gebruik de lengtes L1 en L2 om de maat en vorm 
van het gewenste T-stuk te bepalen. Er kunnen 
metalen sjablonen worden gemaakt voor de 
preparatie van meerdere T-stukken.

Druk met een roller alle overlappende naden en 
voegen stevig aan. Zorg ervoor dat alle 
overlappingen compleet zijn aangedrukt, zonder 
tussenruimtes.

Afbeelding 74:
De hoogte van het T-stuk bepalen
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Warmte-isolatie met omgevingstemperatuur van de leiding tot 250 °C

Opmerking
De omgevingstemperatuur verwijst naar de 
maximumtemperatuur in de zomer op de locatie 
van het project of de installatie.

Voor warmte-isolatie met een omgevingstemperatuur van de leiding tot +250 °C kunnen 
glasvezelversterkte isolatietapes, roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of roestvrij stalen 
banden met een dikte van 19 mm breed x 0,5 mm worden gebruikt om de isolatielaag (-lagen) vast te 
zetten.

Glasvezelversterkte isolatietapes mogen niet worden gebruikt om isolatielagen met een 
interfacetemperatuur van meer dan 70 °C vast te zetten, tenzij anders vermeld in de projectspecificatie of 
door de projectmonteur.

De naden en voegen van de isolatie hoeven niet te worden afgedicht met de dampremmende tape, tenzij 
anders vermeld in de projectspecificatie of door de projectmonteur.

Voor de constructie van de isolatiesystemen is geen extra primaire dampremmende laag nodig.

Voor de constructie van de isolatiesystemen is geen dampremmende coating nodig.
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Opmerking
De omgevingstemperatuur verwijst naar de 
maximumtemperatuur in de zomer op de locatie 
van het project of de installatie.

Dubbele-temperatuurisolatie met omgevingstemperatuur  
van de leiding van -40 °C tot 250 °C

Voor dubbele-temperatuurisolatie met een cyclische omgevingstemperatuur van de leiding van -40 °C tot 
+250 °C kunnen glasvezelversterkte isolatietapes of roestvrij stalen banden van 19 mm breed x 0,5 mm dik 
worden gebruikt om de isolatielaag (-lagen) vast te zetten.

Glasvezelversterkte isolatietapes mogen niet worden gebruikt om isolatielagen met een 
interfacetemperatuur van meer dan 70 °C vast te zetten, tenzij anders vermeld in de projectspecificatie of 
door de projectmonteur.

Alleen naden en voegen van laatste laag ArmaGel DT moeten worden afgedicht met de dampremmende 
tape, tenzij anders vermeld in de projectspecificatie of door de projectmonteur.

De primaire dampremmende platen moeten over de laatste laag ArmaGel DT worden aangebracht vóór de 
installatie van de buitenmantel (metalen / UVGRP-bekleding), tenzij anders vermeld in de 
projectspecificatie of door de projectmonteur.

Raadpleeg de specificatie van de projectisolatie of de projectmonteur voor de behoeften en de 
constructiedetails van de dampremmende laag en coating.
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Ommanteling en afwerking

Laat de dampremmende coating eerst compleet drogen voordat u de ommanteling aanbrengt.

In alle industriële toepassingen moet ArmaGel DT worden beschermd met een adequate 
ommanteling. ArmaGel DT is compatibel met alle vormen van ommanteling, zoals metalen bekleding, 
polymere afdekkingen (zoals
Arma-Chek R), glasvezelversterkte materialen en meerlaags laminaatbekledingssystemen.

De buitenste bekleding moet altijd worden aangebracht volgens de aanwijzingen van de fabrikant en 
in overeenstemming met de specificatie van de locatie/projectisolatie.

Schroeven en klinknagels moeten waar mogelijk worden vermeden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. 

Er moeten afstandhouders of een overbodige extra laag met schuimmaterialen met gesloten 
celstructuur worden aangebracht als schroeven of klinknagels nodig zijn om de metalen bekleding 
vast te zetten, zodat de primaire dampremmende laag niet wordt doorboord. 
De dikte van de overbodige extra laag of de afstandhouders moet groter zijn dan de lengte van de 
gebruikte klinknagels/schroeven. 

Let er goed op dat het isolatiesysteem niet wordt beschadigd tijdens de installatie van de harde 
ommanteling. 

Ommanteling en afwerking



36 /    ARMAGEL DT |  TOEPASSINGSHANDBOEK

Lijst met isolatiemateriaal en accessoires

Dampremmende coating

• Foster 60-38/39. *

• Foster 60-95/96. *

• Foster 90-66.**

• Foster 90-61**

• Sam Hwa - SHC
 107-61**

Dampremmende kit op basis van elastomeer – te gebruiken met 
het versterkte flexibele membraan.

Wordt gebruikt als 
dampremmende afdichting voor 
geisoleerde eindstukken naast 
flensaansluitingen, eindkappen, 
uitsteeksels, afsluiters en 
flenzen, enz.

*Wordt gebruikt bij een 
bedrijfstemperatuur tot -40 °C.

** Wordt gebruikt bij een 
bedrijfstemperatuur tot -196 °C

Systeemcomponent en materiaalbeschrijving Toepassingen
Voorgestelde producten 

Isolatie

• ArmaGel DT 5 mm plaat

• ArmaGel DT 10 mm plaat

• ArmaGel DT 15 mm plaat

• ArmaGel DT 20 mm plaat

Primaire dampremmende 
laag –
Butylplaat met afdekfolie

• Polyguard / Insulrap 50

• Sam Hwa – BUSEAL
 WRAP 12

• Foster C.I. Wrap 50

• STI – STI 5000

• Temati - Tembutil-IF

Dampremmende tape 

• Venture Tape - 1517CW

• Temati - VaporStop
 Folie/tape

•  Venture Tape - 1555 CW

Dampremmende tape 

• Polyken 360-17

• Venture Mastik tape 1580

Dampremmende laag 

• Foster 60-38/39*

• Foster 60-95/96*

• Foster 90-66**

• Foster 90-61**

• Sam Hwa SHC 107-61**

• Dubbele-temperatuur aerogel isolatiedeken van 5 mm dik

• Dubbele-temperatuur aerogel isolatiedeken van 10 mm dik

• Dubbele-temperatuur aerogel isolatiedeken van 15 mm dik

• Dubbele-temperatuur aerogel isolatiedeken van 20 mm dik

Een zelfklevende 1,0 - 1,2 mm dikke, vulkaniserende butylrubber 
wikkelfolie, aan één zijde voorzien van multiplexfolie, als vereist 
voor project/locatie.

Aluminiumfolie, of een veelvoud van aluminium- en 
polyesterfolie, aan één zijde voorzien van een lijmlaag op basis 
van synthetisch rubber en kunsthars, en bedekt met een 
beschermende folie. Het moet worden gecontroleerd of de 
folietape compatibel is met de primaire dampremmende laag.

Een zelfklevende 0,5 - 1,0 mm dikke, vulkaniserende butylrubber 
zelfklevende mastiek tape, aan één zijde voorzien van 
multiplexfolie.

Gebruikt als isolatiemateriaal 
voor cryogene en/of dubbele-
temperatuur (cyclische) 
omstandigheden van -180 tot
250 °C.

Gebruikt als primaire 
dampremmende laag. 
Aangebracht op het 
buitenoppervlak van de 
laatste laag ArmaGel 
DT-isolatie, vóór aanbrenging 
van de metalen bekleding.

Voor het afdichten van alle 
naden en voegen van 
ArmaGel DT-isolatie als de 
oppervlaktetemperatuur niet 
lager is dan -40°C.

Voor het afdichten van alle 
naden en voegen van 
ArmaGel DT-isolatie als de 
oppervlaktetemperatuur 
onder -40°C ligt.



Lijst met isolatiemateriaal en accessoires (vervolg)

Systeemcomponent en materiaalbeschrijving Toepassingen
Voorgestelde producten 

Versterkte flexibele 
membraan

• Mast –A– Fab 42-22.

• Chil-Glas

• Scrimtex (N 10)

Zelfklevende kunststof 
(isolatie)tape

• Scotch 893

Geweven krasbestendig gechloorsulfoneerd polyethyleen (CSPE) 
versterkt membraan of soortgelijke polymere samengestelde 
materialen.

Glasvezelversterkte kunststof tape van 25, 40 en 50 mm breed.

Gebruikt als versterkend 
membraan voor de constructie 
van een dampremmende laag.

Wordt gebruikt om ArmaGel 
DT isolatielagen rond leidingen 
en geschikte aansluitingen 
vast te zetten.
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Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder specifieke condities volgens de betreffende testnor-
men. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat gecontroleerd wordt of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordeli-
jkheid voor professionele en correcte installatie en naleving van de relevante voorschriften en de projectspecificatie ligt bij de klant. Armacell 
neemt alle voorzorgsmaatregelen om de juistheid van de gegevens in dit document te garanderen en alle verklaringen, technische informatie 
en aanbevelingen in dit document worden geacht correct te zijn op het moment van publicatie. Door het bestellen/afnemen van de producten 
aanvaardt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Armacell voor uw betreffende regio. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen als u deze nog 
niet hebt ontvangen. 
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Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en als marktleider op het gebied van speciaal ontwikkelde 
schuimen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een 
duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan 
de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.135 
medewerkers en 24 productiefaciliteiten in 16 landen is de onderneming actief in twee hoofdsectoren: Advanced Insulation 
en Engineered Foams. Armacell concentreert zich op isolatiemateriaal voor technische voorzieningen, high-performance 
schuimen voor high-tech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste technologische ontwikkeling met aerogel dekens.

Meer informatie vindt u op:
www.armacell.nl/armagel
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