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Marin Sektörü ve Tersaneler
için Ses, Yangın ve Isı
Yalıtım Çözümleri
www.armacell.com

2 / ÇÖZÜMLER

GÜNÜMÜZÜN GEMİ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ
ZORLUKLARI ANLIYOR
VE OLAĞANÜSTÜ BİR
MÜŞTERİ DENEYİMİ
YARATMAYI TAAHHÜT
EDİYORUZ

“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 adresini ziyaret edin.

// Yolcu Gemileri

// Denizcilik Uygulamaları

// Montaj

Yolcu gemilerinde, iklimlendirme ve
soğutma için gereken enerji , tahrik
için gereken enerjiden neredeyse
daha fazladır. Hafif Armacell yalıtım
malzemeleri, uzun yıllar boyunca
ekipmanın enerji verimliliğini artırır.
Wheelmark onaylı çözümlerimiz,
yoğuşmaya ve enerji kayıplarına
karşı uzun vadeli koruma sağlar ve
borulardan ve kanallardan gelen
rahatsız edici gürültüyü azaltır.

Yolcu gemilerindeki teknik işletim
sistemi bileşenlerinin yalıtımı
son derece katı şartlara tabidir.
Buradaki yüksek nem oranı, bu
alanda kullanılan sistemleri ve
malzemeleri tıkar. Kullanılan
yalıtım malzemelerinin çevresel
uyumluluğunun yanı sıra, yangın
güvenliği de bir başka önemli
husustur. Neticede açık denizlerde
meydana gelecek olan olası bir yangın,
bütün mürettebatı ve yolcuları büyük
tehlikeye atar.
Gemi yapımında Armacell’in halojen
içermeyen elastomerik yalıtım
malzemeleri lüks yolcu gemilerinde
öncelikle klima sistemleri için
soğutma sıvısı hatlarında ve gıda
depolama ve içme suyu soğutması
için de soğutma hatlarında
kullanılmaktadır. Malzemelerin
etkileyici özellikleri arasında sadece
üstün yalıtım performanslı ve hafif
yapılı olmaları değil aynı zamanda
olası bir yangın durumunda düşük
duman yoğunluğunun yanı sıra, yanma
gazlarından çıkacak olan düşük
toksisite ve korozyon riskine sahip
olmaları da bulunmaktadır.

Oldukça esnek yalıtım malzemelerimiz
toz ve lif içermez ve gemilerdeki
dar noktalara bile düzgün, kolay
ve hızlı bir şekilde monte edilebilir.
Sistem çözümlerimiz arasında
boru destekleri, yangın bariyerleri
ve yeni nesil yenilikçi yapıştırıcılar
bulunmaktadır. Sektörü biliyoruz ve
projenin her aşamasında uygulama
eğitimi, yerinde destek ve uzman
tavsiyesi sağlıyoruz.

// Destek Hizmetleri
Ürünlerimiz düşük toplam kurulum
maliyetiyle, üstün performans sunar.
Sürekli iç ve dış izleme, en yüksek
kalite standartlarını sağlar. Denetimin
başarısız olma riskini büyük ölçüde
azaltan sistem çözümleri sunuyoruz.
Planlama aşamasından teslime kadar
olan destek hizmetimiz sizi baştan
sona destekler.
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// AF/ArmaFlex®

// NH/ArmaFlex®

40 YILLIK TECRÜBESİ İLE,
GÜVENİLİR YOĞUŞMA KONTROLÜ

YANGIN DURUMUNDA AŞINDIRICI ETKİLERİ VE
DUMAN TOKSİSİTESİNİ AZALTMAK İÇİN KORUYUCU
HALOJENSİZ YALITIM

AF/ArmaFlex, açık deniz ve benzer deniz ortamlarında
kullanım için sertifikalı, güvenilir yoğuşma kontrolü için
profesyonel esnek bir yalıtım malzemesidir. Eşsiz mikroyapısı
ürünün montajını kolaylaştırır. Çok düşük ısıl iletkenlik ve
su buharı geçişine son derece yüksek direncin en iyi şekilde
birleşimi, uzun vadeli enerji kayıplarını ve su buharı girişini
önler ve yalıtım korozyonu riskini azaltır. Gömülü Microban®
antimikrobiyal koruma ve mükemmel yangın performansı,
ürünü tersane-denizcilik sektörü için uygun kılar. Bütün AF /
ArmaFlex sistem ailesi tüm uygulama alanları için güvenli ve
eksiksiz bir çözüm sunar.
• IMO, Bureau Veritas, DNV, FM, EPD sertifikaları ile 		
Tersane-Denizcilik uygulamaları için uygun
• Gömülü su buharı bariyeri, yalıtım altındaki korozyon 		
riskini azaltır (CUI)
• Uzun vadeli enerji verimliliği için stabil termal iletkenlik
• Gömülü Microban® antimikrobiyal koruma, küf ve bakteri
üremesini azaltır
• Güçlü yapışma için teğet kesimli kendinden yapışkanlı
borular
• Tüm seri için Euroclass B / BL-s3, d0
• Sertifikalı kurucular tarafından ArmaFix AF ve
Yapıştırıcıları ile kurulduğunda en yüksek sistem
güvenilirliği

NH/ArmaFlex, açık deniz ve benzer deniz ortamlarında
kullanım için sertifikalı, halojen içermeyen, esnek
elastomerik yalıtım malzemesidir. Yangın durumunda asgari
duman ve toksik emisyon içeren yalıtım malzemesi talebini
karşılar. Kapalı gözenekli bir malzeme olarak, NH /ArmaFlex
olağanüstü su buharı direnci sağlar ve düşük ısı iletkenliği
gibi esnek bir yalıtım malzemesinden bekleyebileceğiniz tüm
özellikleri barındırmaktadır.

• IMO, Bureau Veritas, DNV, FM, EPD sertifikaları ile 		
Tersane-Denizcilik uygulamaları için uygun
• Halojensiz
• Herhangi bir yangında düşük miktarda duman ve asit gazı
• İnsan ve ekipmanlar üzerindeki toksisiteyi ve aşındırıcı
etkileri azaltır
• Paslanmaz çeliğin gerilim korozyon çatlağını önler
• Fiber tozsuz malzeme düşük ısı iletkenliği sağlar
• Su buharı difüzyonuna karşı mükemmel koruma
• ArmaFix NH boru destekleri, bantları ve yapıştırıcıları ile
eksiksiz bir sistem çözümü
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// ArmaFlex® Ultima

// ArmaFix®

İNSAN GÜVENLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA
TASARLANAN BL-s1,d0 İLK ESNEK YALITIM

AF/ARMAFLEX, NH/ARMAFLEX VE ARMAFLEX
ULTİMA İLE UYUMLU, HIZLI MONTAJ VE YOĞUŞMA
KONTROLÜ İÇİN BİR ADIM ÖNDE BORU DESTEĞİ

ArmaFlex Ultima ile Armacell teknik izolasyonda yeni
bir güvenlik standardı belirlemiştir. Patentli Armaprene
teknolojisine dayanan ArmaFlex Ultima, B / BL-s1, d0
yangın sınıfına sahip dünyadaki ilk esnek teknik yalıtım
malzemesidir.

ArmaFix boru desteklerinin, termal köprülemenin olabileceği
yerlerde kullanılması tavsiye edilir. Bu, özellikle de boru
ile sabitleme arasında yoğuşma olasılığı olan soğutma ve
soğutulmuş su boruları için önemlidir. Isıtma tesisatlarında
boru desteklerinin kullanımı genel olarak enerji tasarrufunu
iyileştirir.
Boru askıları da dâhil olmak üzere boru sisteminin
tamamının yalıtımı, diğer servis kurulumlarının yanı sıra
destekleyici ve yapısal elemanlardan etkin bir şekilde
ayrılmasını sağlar. Bu, binadaki boru gürültüsünün büyük bir
çoğunluğunun sebebi olan akustik köprülemeyi önler.

• IMO, Bureau Veritas, DNV, FM, EPD sertifikaları ile 		
Tersane-Denizcilik uygulamaları için uygun
• Patentli Armaprene teknolojisi sayesinde 10 kata kadar
daha az duman oluşumu
• Üstün yangın performansı ve düşük duman yoğunluğu
sayesinde arttırılmış güvenlik
• Enerji kayıplarını azaltır ve CO₂ emisyonlarını azaltır
• Uzun süreli performans için su buharı difüzyonuna karşı
çok iyi koruma
• ArmaFix Ultima boru destekleri, bantları ve
yapıştırıcıları ile eksiksiz bir sistem çözümü

• IMO sertifikası ile Tersane-Denizcilik uygulamaları için
uygun
• Su Buharı İletimine karşı yüksek direnç
• Montaj başına daha az miktarda boru askısı için yüksek
mekanik dayanım
• Kendinden yapışkanlı kapanma sayesinde kolay
yapıştırma
• Gömme buhar bariyeri, termal köprülenmeyi önler ve
yoğuşma riskini azaltır
• Kullanışlı ve pratik kombi paketinde sunulan uyumlu
kelepçeler
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// Arma-Chek® Juna

// ArmaGel® DT

AÇIK DENİZLERDE DAYANIKLI KORUMA

YALITIM DAHA DA SERİNLEDİ

Hafif, yırtılmaya karşı dayanıklı, yerden tasarruf sağlayan
ve uygun maliyetli olan IMO sertifikalı Arma-Chek Juna,
orijinal kapalı hücreli ArmaFlex® yalıtımının avantajlarını
güçlü ve esnek bir kaplama ile birleştirir. 2’si 1 arada levha
ve tüp malzemesi tek bir çalışma adımında kurulabilir.
Arma-Chek Juna ile donatılmış gemiler, daha düşük yakıt
tüketimi nedeniyle daha düşük maliyetlidir.

Vizyonumuz her zaman enerjiyi korumak ve dünya çapında bir
fark yaratmak için yenilikçi teknik yalıtım çözümleri sunmak
olmuştur. Aerojel ile bu vizyon artık bir gerçek. Aerojel, jelin
sıvı bileşeninin havayla değiştirildiği, onu kuru ve gözenekli
hale getiren jelden türetilen bir katıdır. Aslında, hacminin %
90’ından fazlası boş alandır ve bu da aerojeli dünyanın en hafif
katı malzemesi yapar. Aynı zamanda camdan bin kat daha
az yoğundur, bu da onu dünyanın en düşük yoğunluklu katı
malzemesi yapar. Bugün geleceğe merhaba deyin.

• Gemiler için IMO sertifikalı
• Siyah alüminyum kaplama uygulanabilir
• Yanıcı ve yanmaz borularda kullanılabilir
• Çok yüksek yüzey emisivite faktörü sebebiyle ince duvar
kalınlıkları
• Düşük ağırlık ve yüksek olağanüstü yırtılma dayanımı
• Mükemmel UV-direnci

• Sıcak ve nemli koşullarda -180°C ~ +250 °C uygulama
sıcaklığı
• LNG tankerleri için uygun
• 5, 10, 15 ve 20 mm kalınlık seçenekleri
• Rakip yalıtım ürünlerinden %75’e kadar daha ince, 5 kata
kadar daha iyi performans
• İzolasyon altı korozyona karşı mükemmel koruma (CUI)
• ASTM C1728 uyumlu
• Kurulumu için yapıştırıcı gerekmez
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// ArmaComfort® Barrier P

// ArmaFlex® Protect

YÜKSEK PERFORMASLI ESNEK
SES SÖNÜMLEME ÇÖZÜMLERİ

BORU GEÇİŞLERİNDE HEM YOĞUŞMA KONTROLÜ
HEM YANGIN KONTROLÜ SAĞLAYAN ARMAFLEX ÜRÜNÜ

ArmaComfort gürültü bariyerleri, akustik aktarımı etkili
bir şekilde azaltır. Bu yeni ses zayıflatma teknolojisi, alan
kaybetmeden duvarlara ve mekanik ekipmanlara kütle
eklemenizi sağlar - yapılarda görünmez veya mevcut
bölmelerde görünür. Esnek EVA / EPM levhalarımız inşaat,
nakliye ve endüstriyel uygulamalar için temel gereksinimleri
karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Yeni ArmaFlex Protect ile hem yanıcı hem de yanıcı olmayan
borular için penetrasyonlar daha önce hiç olmadığı kadar basit
bir şekilde kapatılabilir. Tavanlarda, rijit duvarlarda veya hafif
duvarlarda olsun, ArmaFlex Protect, tüm yapısal elemanlarda
hiçbir ek önlem gerektirmeden yangından güvenilir korunma
sağlar. ArmaFlex Protect kullanıldığında, boru tesisatının
etrafındaki boşluklar geleneksel harç / dolgu maddesiyle
kapatılabilir. Yani pürüzsüz bir şekilde çalışan bir inşaat sürecinin
önünde engel teşkil edecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Herhangi
bir yangın durumunda alev ısısı ile reaksiyona girerek şişmesi
sonucu yangın dayanımını artırma özelliğine sahip olan yeni
ArmaflexProtect, yalnızca bakır, çelik, paslanmaz çelik ve dökme
demir borular için değil, aynı zamanda çok katmanlı kompozit
borular olan PE, PE-HD, PP ya da PVC boruları gibi yanıcı tedarik
boruları için de penetrasyonları güvenli bir şekilde kapatmak
için kullanılabilir. ArmaFlex Protect, tüm ArmaFlex elastomerik
yalıtım malzemeleri ve ArmaFlex 520 Yapıştırıcılarıyla uyumlu bir
şekilde çalışan bir sistem bileşenidir. En iyisi de: ArmaFlex Protect
ile minimum mesafe gereksinimi yoktur, bu nedenle tüm borular
sıfır mesafeyle monte edilebilir.

• IMO sertifikası ile Tersane-Denizcilik uygulamaları için
uygun
• Akustik aktarımı üstün bir şekilde azaltır
• Çevre dostu. %100 geri dönüştürülebilir. Tehlikeli
maddeler içermez
• Kurşun, bitüm, halojen ve fosfat içermez
• Esnek, kesmesi ve kurulumu kolay
• İnci beyazı renktedir ve istenirse boyanabilir
• B-s1, d0 yangın performansı
• 1,2,3,4 ve 5 mm kalınlık seçenekleri
• Kendinden yapışkanlı seçeneği ile ek yapıştırıcı
gerektirmez

• IMO sertifikası ile Tersane-Denizcilik uygulamaları için uygun
• Sıcak ve soğuk uygulamalar için tek çözüm
• Çelik, bakır ve plastik borular için
• Sert duvarları, tavanları ve hafif duvarlarını kapsar
• Hızlı ve kolay kurulum
• EN13501’e göre 120 dakikaya kadar yangına dayanıklılık
• Tüm ArmaFlex yalıtım ürünlerinde uygulanabilir.
• Yapı kaynaklı gürültü azaltma sağlar
• ArmaProtect Wrap, ArmaProtect Board, ArmaProtect Seal ve
ArmaProtect Collar ürünleri ile birlikte kullanıldığında, eşsiz
bir yangın kontrolü
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// ArmaProtect Wrap

// ArmaProtect Board

// ArmaProtect Seal

Üstün Yangın Performanslı Şerit

Ablatif Kaplı Mineral Elyaf Levha

Ateşe Dayanıklı Mastik

• Orijinal hacminin 25 katına kadar
genişler, halojen ve toksik madde
içermez
• İzoleli plastik ve metal borular için,
ArmaProtect Board ile sistem olarak
kullanılabilir.
• 2 mm kalınlığında, 25 m uzunluğunda
rulolar halinde tedarik edilir.
• Talebe göre önceden kesilmiş,
kullanıma hazır şeritler halinde teslim
edilebilir.

• Sıcak ve soğuk uygulamalar için
benzersiz çözüm
• Ek desteklerle, duvarlarda daha
büyük açıklıklar için uygun
• Çok çeşitli elektrik penetrasyonları
için uygun
• Akustik yalıtım desteği sağlar, hava 		
geçirgendir

• ArmaProtect Wrap ve ArmaProtect 		
Board uygulamaları için entegre
• Yalıtımsız metal boru, yalıtımsız 		
PVC-U boru ve kablo geçişlerinde 		
yangından korunma sağlar
• Üstün akustik yalıtım özellikleri
• Halojensiz, mantar ve haşaratlara 		
karşı dayanıklı

// ArmaProtect Collar

// ArmaProtect 1000-HS

Üstün Yangın Performanslı
Sıkma Bileziği

Yüksek Mukavemetli,
Yangına Dayanıklı Harç

• Yalıtımsız plastik borular için, EI 240’a
(EN 13501-2) kadar yangın direnci
• Üstün genişleme özelliği
• Kolay uygulanabilir
• 32/42 ile 250 mm arası çaplarda 		
mevcuttur

• Zemin geçişleri için yangın 		
taşınımından korunma sağlar
• Kullanımı kolay
• Küçülmeyen ve hızlı ayarlanan formül
• Mükemmel işlenebilirlik

DÜNYANIN TÜM ÖNEMLİ
DENİZCİLİK ŞİRKETLERİ,
PROJELERİ İÇİN
ARMACELL YALITIM
MALZEMELERİNİ
KULLANIYOR

// Voyager Yolcu Gemileri
Oasis, Freedom ve Spirit
(Finlandiya)
// Meyer Werft
Breakaway, Breakaway-Plus, Dawn,
Jewel, Leo, Quantum, Solstice, Dream,
Radiance, Sphinx,
(Almanya)
// Derin Deniz Araştırma Gemisi
Sonne
(Almanya)
/// Marghera Tersanesi
Carnival Horizon
(İtalya)
// Monfalcone Tersanesi
MSC Seaview
(İtalya)

// Chantiers de l’Atlantique Tersanesi
Queen Mary II
(Fransa)
// STX France Cruise SA
MSC Divina
(Fransa)
// Yüzen Bir Deniz Laboratuvarının, Modern
Bir Keşif Gemisine Dönüşümü
MS Plancius
(Hollanda)
// Nükleer Enerjili Denizaltılar
Royal Navy’s Astute Class
(İngiltere)
// Royal Brunei Naval Ships
(Brunei Krallığı)
// Naval Cargo Ships
T-AKE US
(USA)
// ANZAC Frigates
HMAS Parramatta
(Avustralya)

Fabrika
Barakfakih Mah. Barakfakih Sanayi Bölgesi
16.Cad. No:13, 16450 Kestel / Bursa
T: +90 224 441 17 62-63 F: +90 224 411 17 64
info@armacell.com
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