
YALITIM ARTIK DAHA DA İYİ

Vizyonumuz her zaman enerjiyi korumak ve dünyanın her yerinde 
fark yaratmak için yenilikçi, teknik yalıtım çözümleri ve bileşenleri 
sağlamak olmuştur. Aerogel ile bu vizyon artık gerçek. Yalıtımın 
geleceğine bugün merhaba deyin. 
ArmaGel. Yalıtım artık daha da iyi.

www.armacell.com/armagel



Aerogel örtü teknolojisinin bir sonraki jenerasyonuna hoş geldiniz. Esnek ve bükülebilir. 
Çevre dostu. Üstün termal performans. Güvenlik için tasarlandı. 650 ºC’ye (1200 ºF) 
kadar olan sıcak koşullarda terleme yapmaz. C1728´e uygun. ArmaGel HT yüksek 
sıcaklıklı uygulamalar için güvenilir bir çözümdür.

YALITIM ARTIK DAHA DA İYİ.

//  Kapsama alanını artışı
Yeni boyutlar ve daha fazla seçenek. 5, 
10, 15 ve 20mm kalinliklar bugün 
mevcuttur. Kalın bir tabaka geleneksel 
aerogel yalıtımına kıyasla adam saat 
başına daha fazla izolasyon kapsamı 
sağlar.

//  İşçilik maliyetini azaltın
Kolay kesilir ve daha az fire ile istenilen 
şekillere dönüştürülür, montaj 
sırasında doğru uyum sağlar.

//  Kesintileri azaltın
Ürünü sökmek, kesinti süresini ve 
düzenli bakım döngüleri sırasında 
yedek yalıtım malzemesi satın alma 
gereksinimini azaltarak basitleştirilir. 

//  Üstün termal performans
Benzer olan rakip yalıtım 
malzemelerine göre 5 kat daha üstün 
termal performans sunar.

//  Hidrofobik ve nefes alabilir 
Sıvı suyu iter; fakat buharın kaçmasına 
izin verir. Ekipman kurutucuyu daha 
uzun süre tutmaya yardım eder.

//  Ultra ince ve ultra hafif
Daha ince olmasına rağmen benzer 
rakip izolasyon ürünlerine kıyasla eşit 
termal koruma. Geliştirilmiş kullanım 
ve daha kolay taşıma.

//  Çok yönlü  
Geleneksel aerogel yalıtım 
malzemelerinden daha esnek.

//  Çevre dostu 
Klorid içermeyen, yenilikçi toz azaltıcı 
teknolojimiz LoDust ile uygulayıcılar 
için doğru tercih. 

//  CUI Koruması 
Hidrofobik ve nefes alabiliyor olması 
yalıtım altı korozyona karşı koruma 
sağlar (CUI).

Bir mermiyi durduracak kadar güçlü olduğu için NASA tarafından bir kuyruklu 
yıldız parçasının taşınmasında kullanılan aerogel, esrarengiz fiziksel özellikler 
(termal, akustik) sunar ve yalıtım kullanımı için inanılmaz bir potansiyele sahiptir. 
İsminden de anlaşıldığı gibi areogel, jelin sıvı bileşeninin havayla kuru ve 
gözenekli hale getirilmesi ile jelden türetilmiş bir katı maddedir. Aslında, 
hacminin yüzde 90’ından fazlası boştur ve bu Aerogel’i dünyanın en hafif katı 
malzemesi yapar. Aynı zamanda camdan 1000 kat daha az yoğundur, bu da onu 
dünyanın en düşük yoğunluklu katı maddesi yapar.

Daha fazlasını öğrenin.
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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.
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