YALITIM ARTIK
DAHA SERİN

ArmaGel DT
TM

Kriyojenik ve çift sıcaklık
uygulamaları için esnek aerojel
yalıtım örtüsü
// Sıcak ve nemli koşullarda -196°C ~ +250 °C uygulama
sıcaklığı
// 5, 10, 15 ve 20 mm kalınlık seçenekleri
// Rakip yalıtım ürünlerinden %80’e kadar daha ince, 5 kata
kadar daha iyi iyi performans
// İzolasyon altı korozyona karşı mükemmel koruma (CUI)
// IMO sertifikalı
// ASTM C1728 uyumlu
// Kurulumu için yapıştırıcı gerekmez
// LNG uygulamaları için uygun
// Hidrofobik

www.armacell.com/armagel

TEKNİK VERİ – ARMAGEL DT

Kısa Açıklama

ArmaGel DT, -196 °C (-321 °F) ile +250 ºC (+482 ºF) arasındaki çalışma sıcaklıklarına sahip uygulamalar için uygun esnek bir aerojel yalıtım
örtüsüdür. ArmaGel DT, ASTM C1728 Tip IV, Derece 1A ile uyumludur.

Materyal

Entegre sıfır perma buhar bariyerli aerojel yalıtım örtüsü

Renk

Gri

Özellikler

ArmaGel DT, -196 °C (-321 °F) ile +250 ºC (+482 ºF) arasındaki kriyojenik ve döngüsel çalışma koşullarında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Ürün, ArmaSound® Endüstriyel Sistemler dahil diğer yalıtım ürünleri ile çok katmanlı uygulamalarda kullanıma uygundur.

Ürün Yelpazesi

Rulo halinde levhalar, 5, 10, 15 ve 20 mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 inç) kalınlık ve 1,5 m (59.00 inç) genişlik. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu
belgenin sonundaki ürün yelpazesi tablolarına bakın. Talep üzerine 0,75 m genişliğinde (29,53 inç) de mevcuttur.

Uygulamalar

Kriyojenik, açık deniz, endüstriyel (tipik olarak petrol ve gaz) ve proses ekipmanı tesislerinde boruların, kapların ve kanalların (dirsekler,
bağlantı parçaları, flanşlar vb. dahil) ısı yalıtımı/korunması. ArmaGel DT, endüstriyel boru hatlarında ve kaplarda akustik yalıtım sağlamak
ve ses iletiminin azaltılmasını sağlamak için ArmaSound Endüstriyel Sistemlerin bir bileşeni olarak da kullanılır.

Kurulum

Endüstriyel uygulamalar için ilgili Armacell uygulama kılavuzlarına bakılması tavsiye edilir. Daha fazla bilgi ve destek için lütfen Teknik
Servisimize danışın.

Özellikler

Değer/Değerlendirme

Standard/Test metod

Servis Sıcaklığı*1
Servis Sıcaklığı

Max. servis sıcaklığı

+250 °C

+482 °F

Min. servis sıcaklığı

-196 °C

-321 °F

ASTM C411’e göre test
edilmiştir.

Isıl İletkenlik
Isıl iletkenlik*2 (metrik
birimler)

θm

-129

-73.3

-17.8

+23.9

+37.8

+93.3

+149

+204

[°C]

λd ≤

0.015

0.017

0.020

0.021

0.022

0.023

0.025

0.029

[W/(m·K)]

Isıl iletkenlik*2 (emperyal
birimler)

θm

-200

-100

0

+75

+100

+200

+300

+400

[°F]

λd ≤

0.10

0.12

0.14

0.14

0.15

0.16

0.17

0.20

[Btu·in/(h·ft2·°F)]

ASTM C177’ye göre test
edilmiştir.

Sıcaklık Dayanımı
Islatma ısısı altında
doğrusal büzülme

< %2 genişlik ve uzunluk

ASTM C356’ya göre test
edilmiştir.

Su Emme

Maksimum %8

ASTM C1763’e göre test
edilmiştir.

Yüzey yanma özellikleri

≤ 25 alev yayılma indeksi
≤ 50 duman gelişimi

ASTM E84’e göre test
edilmiştir.

Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO)

IMO bölüm 2 ile uyumlu (duman oluşumu ve toksisite)
IMO bölüm 5 ile uyumlu (yüzey yanıcılığı

IMO 2010 FTP Code’a göre
test edilmiştir.

Marin Onayı

2014/90/EU Yönergesi Modül B ile uyumludur.
Bureau Veritas tarafından onaylanmıştır.

MED 2014/90/EU Module
B’ye göre test edilmiştir.

160 - 240 kg/m³

10 - 15 lb/ft³

ASTM C303’e göre test
edilmiştir.

Basınç Dayanımı*3

≥ 5 psi/ 34.5 kPa

%10 sıkıştırmada

ASTM C165’e göre test
edilmiştir.

Mineral elyaf battaniyelerin
esnekliğinin sınıflandırılması

Esnek

ASTM C1101’e göre test
edilmiştir.

Gerilme korozyonu
çatlaması

Östenitik çelik üzerinde kullanım için yalıtım: çatlak yok, geçti

ASTM C692, ASTM C795’e
göre test edilmiştir.

Çelik aşındırıcılığı

Geçti, Kütle Kaybı Korozyon Oranı (MLCR), karbon çeliği kuponunda 5 ppm klorür çözeltisinin değerini
aşmayan

ASTM C1617, procedure A’ya
göre test edilmiştir.

Yangın performansı & onaylar

Yoğunluk
Yoğunluk
Mekanik Özellikler

Korozyon Azaltma

Entegre buhar bariyerinin
su buharı iletimi

ASTM E96’e göre test
edilmiştir.

Diğer Teknik Özellikler
Hava Direnci

Tüm endüstriyel uygulamalarda, malzemenin dış tabakası, metal mantolama veya önceden şekillendirilmiş UV ile kürlenmiş GRP (Cam
Takviyeli Plastik) kaplama gibi yeterli bir kaplama ile korunmalıdır. Her mantolama sistemi için yapılması gereken sıcaklık sınırlamaları
ve özel yapım konuları hakkında rehberlik için lütfen Teknik Servis ile iletişime geçin.

Sağlık Yönleri

Nötr

Hidrofobik

Evet

Su Buharı Emme

ağırlıkça ≤ %5

ASTM C1104’e göre
test edilmiştir.

Mantar Direnci

Büyüme yok

ASTM C1338’e göre
test edilmiştir.

Depolama

Temiz ve kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.

Raf ömrü*4

Max. 3 yıl

1. -180 °C’nin altındaki sıcaklıklar için, ilgili teknik bilgi ve desteği talep etmek için lütfen Armacell Teknik Servisleri ile iletişime geçin. Gaz
sızdırmaz bir yapı elde etmek ve sıvı oksijen oluşumunu önlemek için kurulum sırasında sistem tasarımına ve işçiliğe ayrıntılı olarak dikkat
edilmelidir.
2. 1,5 kPa (0,22 psi) yük altında ölçülen termal iletkenlik.
3. Test 13,8 kPa (2 psi) ön yük ile gerçekleştirildi.
4. Raf ömrü (maksimum depolama süresi) sadece halihazırda üretilen ürünlerin projelerde uygulanabilmesi için sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama
yalnızca ürünün depolanmasıyla sınırlıdır ve kurulduktan sonra ürünün kullanım ömrünü etkilemez.

Levhalar
Metrik ölçüler

Imperial ölçüler

Nominal
Genişlik
Uzunluk
Rulo
kalınlık			
içeriği
Standart Rulo

Jumbo Rulo

Nominal
Genişlik
Uzunluk
Rulo
kalınlık			
içeriği

[mm]

[m]

[m]

[sqm]

[in]

[in]

[ft]

[sq ft]

AGD-05-00/150S

5

1.50

13.00

19.50

0.20

59.00

42.65

209.90

AGD-10-00/150S

10

1.50

8.00

12.00

0.39

59.00

26.25

129.17

AGD-15-00/150S

15

1.50

5.20

7.80

0.59

59.00

17.06

83.96

AGD-20-00/150S

20

1.50

4.00

6.00

0.79

59.00

13.13

64.59

AGD-05-00/150P

5

1.50

65.00

97.50

0.20

59.00

213.26

1049.48

AGD-10-00/150P

10

1.50

40.00

60.00

0.39

59.00

131.24

645.84

AGD-15-00/150P

15

1.50

26.00

39.00

0.59

59.00

85.31

419.80

AGD-20-00/150P

20

1.50

20.00

30.00

0.79

59.00

65.62

322.92

Toleranslar

Kalınlık
toleransı
		
		

5 mm (0.20 in) nominal kalınlık
10 mm (0.39 in) nominal kalınlık
15 mm (0.59 in) nominal kalınlık
20 mm (0.79 in) nominal kalınlık

± 1 mm
± 2.5 mm
± 3 mm
± 4 mm

Genişlik toleransı		

± 3%

Uzunluk toleransı		

± 5%

* 0,75 m (29,53 inç) genişliğinde rulolar istek üzerine mevcuttur.

ARMACELL HAKKINDA
Armacell, ekipman yalıtım pazarı için esnek yalıtım köpükleri üretiminde bir dünya lideridir. Armacell ürünleri, mekanik ekipmanların
enerji kaybını azaltır, yalıtım altında korozyon riskini en aza indirir, üstün bir ses izolasyonu ve yangın güvenliği sağlar. Kaplama ürünleri
ile çevresel faktörlerin meydana getirdiği hasarlar, en aza indirilebilir.
Armacell, ana merkezleri EMEA, AMERICA ve APAC bölgelerinde olan, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplamda 23 üretim tesisi
bulunan global bir şirkettir.
Şirket, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC), su tesisatı, ulaşım, otomotiv, rüzgar enerjisi, tersane-denizcilik, spor ve inşaat gibi
sektörlerde hizmet vermektedir.
Daha Fazla bilgi için lütfen
www.armacell.com/armagel adresini ziyaret edin
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