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Yüksek sıcaklık uygulamaları
için esnek aerojel örtü 

// ASTM C1728 uyumlu
// 650 ºC (1200 ºF)’e kadar sıcak koşullar
// Daha çok seçenek: 5, 10, 15 ve 20 mm kalınlık
// Rakip yalıtım malzemelerinden beş kat
   daha iyi termal performans
// Yalıtım altı korozyon riskini azaltır (CUI)

ArmaGel® HT



Teknik Veri – ArmaGel HT

Kısa tanım 

Malzeme tipi

Renk

Diğer özellikler

Ürün yelpazesi

Uygulamalar

Kurulum

Termal iletkenlik*4 
(ingiliz ölçü birimleri)

Maks. çalışma sıcaklığı

Özellik
Çalışma sıcaklığı*1/2/3

Termal iletkenlik

Sıcaklık direnci

Yangın performansı ve onaylar

Yoğunluk

Mekanik özellikler

Korozyonun azaltılması

ArmaGel HT, 650°C (1200°F)’ye kadar maksimum çalışma sıcaklıkları ile yüksek sıcaklık uygulamaları için uygun bir esnek aerojel örtüdür. 
ArmaGel HT, ASTM C1728, Tip III, Sınıf 1A ile uyumludur.

Aerogel yalıtım örtüsü

Gri

ArmaGel HT, 650°C (1200°F)’ye kadar yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır. Ürün ArmaSound® Endüstriyel Sistemler de dahil 
olmak üzere çok katmanlı uygulamalar için uygundur.

5, 10, 15 ve 20 mm (0,2, 0,4, 0,6, 0,8 inç) kalınlığında ve 1,5 m (59,00 inç) genişliğinde tabakalar, rulolar halindedir. Daha ayrıntılı bilgi için, 
lütfen bu belgenin sonundaki ürün yelpazesi tablolarına bakınız.

Endüstriyel (genellikle petrol ve gaz) ve ekipman tesislerinde bulunan boruların, kazanların ve denizcilikte kanalların (dirsek, bağlantı 
parçaları, flanşlar vb. dahil) ısı yalıtımı/koruması. ArmaGel HT aynı zamanda ArmaSound Endüstriyel Sistemlerin bir parçası olarak 
endüstriyel boru işleri ve kazanların ses iletiminin azaltılmasında, akustik yalıtım sağlamak için de kullanılır.

Endüstriyel uygulamalar için, ilgili Armacell kullanım kılavuzunu incelemeniz önerilir. Daha fazla bilgi ve destek için lütfen Teknik Servisimize 
danışın.

+650 °C +1200 °F

Değer/Değerlendirme Standart/Test yöntemi

ASTM C411 ve 
ASTM C447’ye 
göre test edilmiştir

θm +24 +38 +93 +149 +204 +260 +316 +371 [°C]

θm +75 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 [°F]

λd ≤ 0,021 0,022 0,023 0,025 0,029 0,032 0,036 0,043 [W/(m·K)]

λd ≤ 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 [Btu·in/(h·ft2·°F)]

Termal iletkenlik*4 
(metrik birimler)

Sıcak yüzey performansı*2

Yüzey yanma özellikleri

Yoğunluk

Basınç direnci *5

Gerilme korozyon çatlaması

Isıya maruz bırakıldığında 
doğrusal çekme

Su Soğurumu

Mineral elyaf battaniyelerin 
esnekliklerinin sınıflandırılması

Yangın Sınıfı

Çelik korozifliği

ASTM C177’ye göre test 
edilmiştir

ASTM C411’e göre test 
edilmiştir

ASTM E84’e göre test 
edilmiştir

ASTM C303’e göre test 
edilmiştir

ASTM C165’e göre test 
edilmiştir

ASTM C692, ASTM C795’
e göre test edildi

ASTM C356’ya göre test 
edilmiştir

ASTM C1763’e göre test 
edilmiştir

ASTM C1101’e göre test 
edilmiştir

EN 13501-1 ‘ göre test
edilmiştir.

ASTM C1617, prosedür
A’ya göre test edilmiştir

Geçti

≤ 5 alev yayılımı indeksi
≤ 10 duman çıkışı

160 ila 240 kg/m³ 10 ila 15 lb/ft³

%10 gerilmede ≥3 psi (20.7 kPa)

Çatlak oluşmaz

Genişlik ve uzunlukta < %2

Maksimum %8 (koşullandırma öncesi), maksimum %16 (316 ºC / 600 ºF’de 24 saat koşullandırmadan 
sonra)

Esnek

B-s1,d0

Geçti, Kütle Kaybı Korozyon Oranı (MLCR) karbon çeliğinde 5 ppm klorid solüsyonunu geçmiyor



Diğer teknik özellikler

Boyutsal toleranslar

Levhalar

Hava koşullarına dayanma

Sağlık konuları

Fungal direnci

Depolama

Raf (depolama) ömrü*6

Su buharı emme 

Hidrofobik

ASTM C1338’e göre test 
edilmiştir

ASTM C1104’e göre test 
edilmiştir

Toleranslar ASTM C1728’e göredir, ayrıntılı değerler için lütfen ürün yelpazesi tablolarına bakınız

Bütün endüstriyel uygulamalarda, malzemenin dış tabakası, metal kaplama, Arma-Chek® R esnek elastomerik 
kaplama veya önceden oluşturulmuş UV ile sertleştirilmiş GRP (Cam Takviyeli Plastik) cephe kaplaması gibi 
uygun bir kaplamayla korunmalıdır. Her bir uygulama için yapılması gereken sıcaklık sınırlamaları ve özel 
inşaat hususları hakkında bilgi için Teknik Servis ile irtibata geçiniz.

Nötr

Oluşum yok

Malzemeler, doğrudan güneş ışığından uzakta, temiz ve kuru koşullarda, kapalı ortamda depolanacaktır

Maks. 3 yıl

ağırlıkça ≤ %5

Evet

Metrik ölçü birimleri İngiliz ölçü birimleri
 Nominal Genişlik Uzunluk Rulo  Nominal Genişlik Uzunluk Rulo
 Kalınlık   başına Kalınlık   başına
    içerik    içerik
 [mm] [m] [m] [sqm] [in] [in] [ft] [sq ft]

Standart Rulo AGH-05-00/150S 5 1.5 16 24 0.2 59 52.5 258.3

Jumbo Rulo AGH-05-00/150P 5 1.5 65 97.5 0.2 59 213.3 1049.5

Toleranslar Kalınlık 5 mm (0.2 in) nominal kalınlık ± 1 mm
 toleransları 10 mm (0.4 in) nominal kalınlık ± 2.5 mm
  15 mm (0.6 in) nominal kalınlık ± 3 mm
  20 mm (0.8 in) nominal kalınlık ± 4 mm

 Genişlik toleransları  ± 3%

 Uzunluk toleransları  ± 5%

 AGH-10-00/150S 10 1.5 8 12 0.4 59 26.2 129.1

 AGH-10-00/150P 10 1.5 40 60 0.4 59 131.2 645.8

 AGH-15-00/150S 15 1.5 6 9 0.6 59 19.7 96.9

 AGH-15-00/150P 15 1.5 26 39 0.6 59 85.3 419.8

 AGH-20-00/150S 20 1.5 4 6 0.8 59 13.1 64.6

 AGH-20-00/150P 20 1.5 20 30 0.8 59 65.6 322.9

1. Yayınlanan değerin üzerindeki sıcaklıklarla ilgili teknik detayları öğrenmek için lütfen teknik yetkili ile iletişime geçin.
2. 400 ºC (752 ºF) üzerindeki çalışma sıcaklıkları için ürün ek olarak 0,05 mm (0,002 inç) kalınlığında metalik bir folyo bariyerle kaplanmalıdır.
 Detaylar için lütfen teknik yetkiliyle iletişime geçin.
3. ArmaGel HT’nin çalışma sıcaklıkları, ortam sıcaklığının üzerinde olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Çalışma sıcaklıklarının ortam 

sıcaklığının altında olması durumu ve daha fazla bilgi almak için lütfen teknik yetkilimize danışın.
4. Termal iletkenlik, 1.5 kPa (0.22 psi) yük altında ölçülmüştür.
5. Test, 13,8 kPa (2 psi) ön yük ile gerçekleştirilmiştir.
6. Raf ömrü (maksimum depolama süresi), sadece halihazırda üretilen ürünlerin projelere uygulanabilmesi için sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama, 

yalnızca ürünün depolanmasıyla sınırlıdır ve kurulduktan sonra ürünün kullanım ömrünü etkilemez.



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. 3200 çalışan ve 16 ülkedeki 24 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.

Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin:
www.armacell.com/armagel

ARMACELL HAKKINDA

Tüm veri ve teknik bilgiler, referans verilen test standartlarına göre tanımlanan spesifik koşullar altında elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Bahsi geçen 
data ve teknik bilgilerin güncel olabilmesi amacıyla tüm önlemlerin alınmış olmasına ragmen, Armacell bahsi geçen data ve teknik bilgilerin doğruluğu, içeriği 
veya eksiksiz olduğu konusunda, açıkça veya zımnen herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. Armacell bahsi geçen data veya teknik bilgilerin 
kullanımından kaynaklı olarak herhangi bir kişiye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Armacell herhanbi bir zamanda bu dokumanı iptal etme, 
güncelleme veya tadil etme hakkına sahiptir. Ürünün istenen uygulamaya uygun olup olmadığını doğrulamak müşterinin sorumluluğundadır. Profesyonel 
ve doğru kurulum ve ilgili inşai yönetmeliklere ve proje şartnamelerine uygunluğun sorumluluğu müşteriye aittir. Bu dokuman yasal bir teklif veya sözleşme 
anlamına gelmez veya bunların bir parçası değildir.  

Armacell’de, güvenliğiniz bizim için her şeydir. Bu yüzden, haklarınızı öğrenmenizi ve kaydolduğunuzda veya ‘İletişim’ sayfamız aracılığıyla bir talepte 
bulunduğunuzda hangi bilgileri aldığımızı ve bu bilgileri neden aldığımızı anlamanızı kolaylaştırmak istiyoruz. Verilerinizi nasıl işlediğimizi öğrenmek 
istiyorsanız, burada bulabileceğiniz Veri Koruma Politikamızı ziyaret edin.

© Armacell, 2022. ArmaGel® Armacell Grup ticari markasıdır ve Türkiye ve diğer ülkelerde tescillidir.
00002 | ArmaGel HT | ArmaGel | TDS | 042022 | Global | TR


