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Vizyonumuz her zaman, enerji tasarrufu sağlamak ve dünyanın 
her yerinde bir fark yaratmak için yenilikçi teknik yalıtım çözümleri 
ve bileşenlerini yaratmak olmuştur. Aerojel ile birlikte bu vizyon 
gerçek oldu. Yalıtımın geleceğine bugünden merhaba deyin. 
ArmaGel. Yalıtım artık daha da iyi. 

Gelecek nesil aerojel örtü teknolojisine hoş geldiniz. Esnek 
ve bükülebilir. Çevre dostu. Üstün termal performansı. 650 ºC 
(1200 ºF)’e kadar sıcak koşullarda terleme yapmaz. 
ArmaGel HT yüksek sıcaklık uygulamaları için güvenilir 
çözümdür.

Aerojel Hakkında

Yüksek sıcaklık Esnek Su itici
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BAŞLAMADAN ÖNCE
KİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIM (KKD) VE 
GÜVENLİK KONULARI

• ArmaGel HT bir miktar toza 
yol açacaktır - iyiliğiniz için 
bazı KKD önlemleri tavsiye 
edilir.

ArmaGel HT, taşıma ve kesme esnasında yerel yönetmeliklere 
uygun olarak kontrol edilmesi gereken bir miktar toz ve liflere 
yol açacaktır. www. armacell.com/armagel adresinde yer alan 
ArmaGel güvenlik veri sayfasına bakınız. Çalışanın iyiliği için 
aşağıda gösterilen KKD’yi öneririz. 

ArmaGel HT ruloları asla dik değil, yan yatırılmalı / istiflenmeli
ve her zaman üstü korunaklı durumda ve kuru şartlarda 
saklanmalıdır. 

2. Malzeme Taşıma ve Depolama

Şekil 1: KKD ekipmanı.

Şekil 2:
Doğru depolama koşulları.

Şekil 3:
Yanlış depolama koşulları.

1. ArmaGel HT‘yle çalışmak
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HAZIRLIK
3. İş yerinde Ön Üretim ve Hazırlama

İş yerinde ön üretim şantiyede zaman kazandırır ve malzeme 
firesini azaltır. 

Ölçme, işaretleme ve kesme için basit aletlere ihtiyaç vardır. ÖNERİLEN ALETLER:

• Kapanır maket bıçağı 
• Seramik bıçağı
• Elektrikli/pilli kesiciler
• Ağır iş makasları
• Mastar
• Gönye
• Pergeller ve kalınlık ölçerler
• Şerit metre
• İşaret kalemleri
• Penseler

Şekil 5: ArmaGel HT uygulaması için önerilen aletler

ŞANTİYE DIŞI HAZIRLIK: 
ZAMAN VE MALZEMEDEN 
TASARRUF EDİN

Şekil 4: İş yerinde ön üretim kesimi.

Şekil 6: Önceden üretilmiş parçalar 
şantiyeye nakledilmeye hazır durumda.

Düz ve bağlantı aksamları için 
önceden üretilmiş parçalar 
hazırlanabilir ve paletlenebilir. 
Olumsuz hava koşullarından 
koruyunuz.



ARMAGEL HT |  UYGULAMA KILAVUZU

6SAYFA © Armacell, 2018

ŞANTİYE GEREKSİNİMLERİ
HAVA VE EKİPMAN 
KOŞULLARI

• Şantiye koşullarının en iyi 
durumda olduğundan emin 
olun

• Yalıtımı olumsuz hava 
koşullarından koruyun

ArmaGel HT’nin kurulumuna başlamadan önce boru 
kurulumunun tamamlandığından, temiz ve kuru olduğundan ve 
basınç testinin yapıldığından emin olun. 

Kurulum esnasında yağmur ya da kötü hava koşulları 
bekleniyorsa mahfazalar / çadır gerekebilir. 

Hava koşulları uygun değilse (ör. yağmur, yoğunlaşan sis, kar 
yağışı, ...) ArmaGel HT kurulumunu yapmayın.

4. Hava ve Ekipman Koşulları

Şekil 9: Olumsuz hava koşulları olasılığı varsa çalışma alanları için örtü temin 
edin. Yalıtımın ıslanmasını önleyin.

Şekil 7:
Boru sisteminin temiz, kuru ve buz 
tutmamış olduğundan emin olun.

Şekil 8:
Önceden hazırlanmamış ya da zarar 
görmüş boru sistemine uygulama 
yapmayın.
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1.   Doğru bir sıkılıkta uç uca ya da bindirme olarak boylamasına 
birleştirme için, bir ArmaGel HT şeridi kullanarak boru 
çevresini ölçün (25-50 mm bindirme). Her iki birleştirme 
yöntemi de kabul edilir.

 
 

2.   Boşluk ya da açıklıkları önlemek için ArmaGel HT’yi sıkıca 
sarın.

5. Doğru Kurulum Yapabilmek İçin Önemli Uygulama Ayrıntıları

ÖNEMLİ UYGULAMA AYRINTILARI
TEMEL TEKNİKLER:

• Doğru bir çevre ölçümü 
sıkıca kapanmış ek yerler 
sağlar

• Boşluk ya da açıklıkları 
önlemek için ArmaGel HT’yi 
sıkıca sarın

Şekil 11:
Boylamasına sıkıca uç uca 
birleştirme.

Şekil 12:
Boylamasına bindirilmiş birleştirme.

Şekil 10: Çevre ölçümü.
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3.   Boylamasına birleştirmeler sıkıca kapatılmalıdır. Kenarların 
ilk bölümünü birleştirin ve telle sabitleyin. Boyuna kenarı 
bir araya getirmeye devam edin ve birleşmenin boşluksuz, 
düzgün biçimde sabitlenmiş ve sıkı olması için her 200 
mm’de bir (8 inç) telle sabitleyin.  

4.   1 mm çapında paslanmaz çelik teller, daha büyük çaplar 
için 19 mm (3/4 inç) paslanmaz çelik bantlar ve/veya yalıtım 
iğneleri kullanmak suretiyle her ArmaGel HT tabakası 
(ya da sürekli sarma durumunda son tabaka) daima alt 
tabakaya sabitlenmelidir. Bantların maksimum uzaklığı 200 
mm (8 inç) ve bant merkezlerinin maksimum uzaklığı 300 
mm (12 inç) olmalıdır.

ÖNEMLİ UYGULAMA AYRINTILARI
ÖNEMLİ UYGULAMA 
AYRINTILARI

• Boylamasına  
birleştirmenin düzgün 
biçimde kapandığından ve 
boşluk olmaksızın sıkıca 
sabitlendiğinden emin olun

• ArmaGel HT her zaman 
tel, bant ya da iğnelerle 
sabitlenmelidir

Şekil 13:
Boylamasına birleştirmeyi bir araya 
getirmeye başlayın ve telle sabitleyin.

Şekil 14:
Boşlukları kapatarak birleştirmeye 
devam edin.

Şekil 15:
Telle sabitleyin.

Şekil 16:
Bantlar ya da yalıtım çivileriyle 
sabitleyin.
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ÖNEMLİ UYGULAMA AYRINTILARI
ÖNEMLİ UYGULAMA 
AYRINTILARI

• Boylamasına birleştirme 
yeri daima yanda olmalıdır

• Çevresel ek yerleri ve 
boylamasına birleştirme 
yerlerinde boşluklar 
olmamalıdır

• Tüm ek ve birleşim yerlerini 
kademeli olarak yapın

5.   Boylamasına birleşme yerini asla üst tarafa değil her zaman 
yan tarafa döndürün.

6.   Boşlukları engellemek için çevresel uç uca ekler sıkıca 
birbirine itilmelidir.

7.   Ek ve birleştirme yerleri çevresel, boylamasına ve 
katmanlar arasında 100 mm( 4 inç) kayıklık olacak şekilde 
şaşırtmalı yerleştirilmelidir. 

Şekil 21, 22, 23: Tabakalar
arasında boylamasına ek
yerlerini şaşırtmalı yapın.

Şekil 17:
Boylamasına birleştirme yerini yan 
tarafa döndürün.

Şekil 18: 
Boylamasına birleştirme yeri
yukarıda olmamalıdır.

Şekil 19:
Sıkıca uç uca getirilmiş çevresel ekler.

Şekil 20: Çevresel ek yerlerinde 
aralıklar bırakmayın.
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ÖNEMLİ UYGULAMA AYRINTILARI
8.   ArmaGel HT, kesintisiz bir sargı olarak çoklu tabakalar 

halinde de uygulanabilir.  

Şekil 24: Başlangıç noktasının 
borunun ekseniyle aynı doğrultuda 
olduğundan emin olun. Eksen 
konumunu korumak için bant ya da 
yapıştırıcı gerekebilir.

Şekil 25: İstenen tabaka sayısına 
ulaşmak için borunun etrafını sarmaya 
devam edin. Boyuna kenarın iç 
tabakanın başlangıç noktasıyla aynı 
ya da onunla örtüşen biçimde olacağı 
noktada sarma işlemini sonlandırın.

9.   Dış mekanlara kurulduğunda ArmaGel HT daima bir kılıf ya 
da kaplamayla korunmalıdır. Bu, iç mekanlar için de tavsiye 
edilir. 

ÖNEMLİ UYGULAMA 
AYRINTILARI

• Aralıksız sarma uygulaması 
zaman kazandırır

• Dış mekanda kurulduğunda 
kılıf ya da kaplama 
gereklidir ve iç mekanlar 
için de tavsiye edilir

Şekil 26:
Kılıf ya da kaplama uygulayın.

Şekil 27:
Yalıtımı korumasız bırakmayın.
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ÖNEMLİ UYGULAMA AYRINTILARI
ÖNEMLİ UYGULAMA 
AYRINTILARI

• Boşluk bırakmayın
• > 250 °C (480 °F), organik 

yapıştırıcılar ya da bantlar 
kullanmayın

• > 400 °C (752 °F), metalik 
folyo ara katmanı gereklidir

6. Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

ArmaGel HT, 650 °C (1,200 °F)’a kadar yüksek sıcaklık 
uygulamalarına uygundur. Tüm yüksek sıcaklık yalıtım 
malzemeleri kendi maksimum aralıklarına yakın sıcaklıklarla 
ilk temas esnasında kendiliğinden ısınma ve/veya ısı verme 
davranışı sergileme potansiyeline sahiptir ve bu normaldir.
Bu kendiliğinden ısınma durumunu ASTM standartları C411 ve 
ASTM C1728’de tanımlanan kabul edilebilir aralıklarda tutmak 
için kurulum talimatları aşağıdakilere uymalıdır:

• Yalıtımda boşluklardan kaçının.
• >  250  °C (480  °F) uygulamalarda organik yapıştırıcılar ya 

da bantlar kullanmayın.
• 400°C (752°F)’den yüksek sıcaklıklarda ArmaGel HT 

yalıtım sisteminin son iki katmanı arasını aluminyum folyo 
ile kaplayin(minumum 0.05mm / 0.002 in.). Hiç boşluk 
bırakmamaya dikkat edin.

• Vana ve flanş uygulamalarında, baca etkisi oluşumunu 
engellemek için tüm boşluk alanlarını ArmaGel HT’yle 
sarın.
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UYGULAMA AYRINTILARI
7. Küçük Çaplı Boruların Spiral SarılmasıUYGULAMA

AYRINTILARI:

• Küçük çaplı borular ya da 
düzgün olmayan şekillerin 
spiral sarılması

Şekil 28:
Borunun etrafına 50 ya da 100 mm 
genişliğinde ArmaGel HT şeritleri 
sarın. Malzeme sıkıca uç uca 
birleştirilebilir ya da %50 üst üste 
bindirilebilir.

Şekil 29:
ArmaGel HT’yi yerinde tutmak için 
telle spiral sarma.
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UYGULAMA AYRINTILARI
UYGULAMA
AYRINTILARI:

• Flanşlarda ArmaGel HT 
uygulaması

8. Flanşlar

Şekil 30:
Flanşa yakın yalıtım yapın ama 
cıvataların çıkarılması için bir açıklık 
gerekebileceğini dikkate alın.

Şekil 31:
Flanşın açılacağı bir yalıtım 
oluşturmak için 50 mm (2 inç) 
genişliğinde ArmaGel HT şeritleri 
sarın (ya da > 50 mm ise, genişliği 
toplam yalıtım kalınlığına eşit olacak 
şekilde ayarlayın).

Şekil 32:
Boru üzerindeki ArmaGel HT ile aynı 
kalınlıkta sarın.

Şekil 33: 
Teli yerleştirin.
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UYGULAMA AYRINTILARI
9. Dirsekler / KavislerUYGULAMA 

AYRINTILARI:

• Parçalı/ dilimli Dirsekler /
kavisler

• Alternatif “ters-dilimli” 
Dirsekler /kavisler

Şekil 34:
Borunun tam çevresine uyacak 
şekilde dilimler kesin. Yarım  
başlangıç / bitiş parçasını unutmayın.

Şekil 35:
Tüm ek yerlerinin aralıklar olmaksızın 
uç uca geldiğinden ve boşluksuz 
şekilde boruya sıkıca uyduğundan 
emin olun.

Şekil 36:
Nihai ayarlama için harekete izin 
verecek şekilde, her dilimi telle yerine 
sabitleyin.

Şekil 37:
Birleşme yerlerinde aralık olmaması 
için tüm dilimleri birbirine ittirin ve 
telleri sıkıştırın.

Şekil 38:
ArmaGel HT levhasında baklava 
şeklinde kesilmiş ters dilimler 
oluşturun.

Şekil 39:
Kesilmiş kısmı kavisin iç boğazına 
yerleştirirken boylamasına birleşme 
yerinin kavisin dışında kalmasını 
sağlayın.
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UYGULAMA AYRINTILARI

UYGULAMA
AYRINTILARI:

• Konsantrik daraltıcılar

Şekil 40:
Birleşme yerlerinde aralıklar ya da 
boşluklar olmaması için tüm dilimleri 
birbirine ittirin.

Şekil 41: 
Telleri sıkıştırın.

10. Daraltıcılar

Şekil 42:
Kaynak yerindeki iki çevreyi de ölçün.

Şekil 43:
Yuvarlak kenarlı parça kesin.

Şekil 44:
Daraltıcının etrafına yerleştirin ve telle 
yerine sabitleyin.

Şekil 45:
Boru yalıtımını daraltıcıya kadar sıkıca 
uç uca birleştirin.
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11. T-parçalarıUYGULAMA 
AYRINTILARI:

• Eş Ağızlı T’ler iki aşamada 
yalıtılır

Şekil 46:
Çatal etrafındaki ana boruyu yalıtın.

Şekil 47:
Çatal için şekilli parça kesin.

Şekil 48:
Çatal parçasını yerleştirin.

Şekil 49:
Telle yerine sabitleyin.

UYGULAMA AYRINTILARI
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12. Offset T-Eğik AçılarUYGULAMA 
AYRINTILARI:

• İki-parçalı eğik açılı offset 
T kesin

Şekil 50:
Eğik açılı çatal için delik oluşturun.

Şekil 51:
Borunun etrafını sarın ve telle 
sabitleyin.

Şekil 52:
Malzemeyi eğik açılı çatala uyacak 
şekilde kesin.

Şekil 53:
Eğik açılı çatala yerleştirin ve tüm ek 
yerlerinin aralıklar olmaksızın sıkıca 
yerleşmesini sağlamak için telle 
sabitleyin.

UYGULAMA AYRINTILARI
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13. VanalarUYGULAMA 
AYRINTILARI:

• Vanayı boşluk kalmayacak 
şekilde sarın

Şekil 54:
Yalıtım flanşın dış çapını geçene 
kadar ArmaGel HT şeritlerini borunun 
etrafına sarın.

Şekil 55:
Boşlukları önlemek için ArmaGel HT’yi 
vana gövdesinin etrafına sarın.

Şekil 56:
ArmaGel HT’yi flanşların etrafına 
sarın.

Şekil 57:
Flanşların etrafını vanayı kapsayacak 
şekilde sarın ve telle yerine sabitleyin.

UYGULAMA AYRINTILARI

Şekil 58:
Vana gövdesini sarın.

Şekil 59:
Telle yerine sabitleyin.
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14. Tanklar / EkipmanlarUYGULAMA 
AYRINTILARI:

• ArmaGel HT kademeli 
levhaları ve dilimleriyle 
yalıtılacak Tanklar / 
ekipmanlar

Şekil 61:
Sıkıca uç uca getirilmiş dilimler 
uygulayın ve yalıtım iğne ve bantları 
kullanarak sabitleyin.

Şekil 60:
Tankı üst kaynak çizgisinden 
yalıtmaya başlayın. Tüm birleşme 
yerlerini kademeli yerleştirerek 
ArmaGel HT levhasını yalıtım 
iğneleriyle tutturun ve sonra her 
tabakayı tanka bantlayın.

Şekil 62:
Birbirini izleyen tabakalardaki birleşme 
yerleri kademeli olmalıdır.

UYGULAMA AYRINTILARI
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ARMACELL HAKKINDA

Esnek köpüğün mucitleri ve mühendislik köpüğünün lider tedarikçisi olarak Armacell, müşterileri için 
sürdürülebilir değerler yaratan, yenilikçi ve güvenli termal, akustik ve mekanik çözümler geliştirir.  
Armacell’in ürünleri global enerji verimliliğine belirgin bir katkıda bulunarak, her gün dünya çapında 
bir fark yaratır. 3000 çalışan ve 17 ülkedeki 27 üretim tesisi ile şirket, iki ana iş kolu yürütmektedir. 
Bunlar Gelişmiş Yalıtım ve Mühendislik köpüğü’dür. Armacell teknik ekipman için izolasyon 
malzemesi, yüksek teknolojili ve hafif uygulamalar için yüksek performans köpüğü ve sonraki nesil 
aerogel örtü teknolojisi üzerine odaklanır.

Tüm veri ve teknik bilgiler, başvurulan test standartlarına göre tanımlanan spesifik koşullar altında elde edilen sonuçlara 
dayanmaktadır. Ürünün istenen uygulamaya uygun olup olmadığını doğrulamak müşterinin sorumluluğundadır. 
Profesyonel ve doğru kurulum ve ilgili yönetmeliklere ve proje şartnamelerine uygunluğun sorumluluğu müşteriye aittir. 
Armacell, bu belgede sunulan verilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü önlemi alır ve içerisindeki tüm beyanlar, 
teknik bilgiler ve öneriler yayın sırasında doğru olduğuna inanılır. Ürünü sipariş vererek/alarak bölgenizde uygulanan 
Armacell Genel Satış Şartlarını ve Koşullarını kabul edersiniz. Eğer almadıysanız, lütfen bir kopyasını talep edin.

© Armacell, 2018. ArmaGel, bir Armacell Group markasıdır.. Değiştirilme hakkı vardır.
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Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin:
www.armacell.com/armagel


