ARMACOMFORT
MANUAL DE INSTALAÇÃO

Tel. +351 961 797 439
info.pt@armacell.com

www.armacell.pt

03 | Manual de Instalação ArmaComfort |

Índice
Ferramentas para instalar a solução ArmaComfort ...................................................04
Isolamento de tubos de grandes dimensões com ArmaComfort.................................05
Isolamento de suportes para tubagens (encapsulados) .............................................07
União em T única com ArmaComfort ..........................................................................08
União em T com ângulo (desvio) com ArmaComfort ...................................................09
Ângulo de 90° com ArmaComfort ...............................................................................11

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

| Manual de Instalação ArmaComfort | 04

A base para a aplicação do ArmaComfort é o manual de instalação Armaflex. As orientações gerais de aplicação descritas nesse manual devem ser tidas em conta.

Ferramentas para instalar o ArmaComfort
Régua dobrável / fita métrica

Régua em T

Marcador prateado

Pincel de pelo curto e
firme

Compasso

Extremidades de tubo
afiadas para os diâmetros
de tubo mais comuns

Compasso de roda

Gluemaster

Faca pequena*
75 mm

Pedra de afiar*

Faca comprida* 300 mm

* Está disponível um kit de ferramentas com três facas e uma pedra de amolar.
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Isolamento de tubos de grandes dimensões
com ArmaComfort
Determine a circunferência do tubo.
Importante: Meça sempre com uma tira de ArmaComfort da espessura a utilizar para
o isolamento.

PROCEDIMENTO RECOMENDADO
1.

Corte uma secção de ArmaComfort com o tamanho desejado. Aplique uma camada
fina de adesivo Armaflex nas superfícies de corte e deixe secar ligeiramente.

2.

Pressione-as primeiro nas extremidades e, de seguida, no centro. Feche toda
a união a partir do meio.

Nota: Para prevenir uma reabertura da
união, certifique-se de que o adesivo foi bem
aplicado nas extremidades da união e que
colocou a quantidade correta de adesivo.
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3.

Para uma maior fiabilidade, também é necessário fixar as juntas longitudinais das
secções de ArmaComfort com fita adesiva ArmaComfort AB. Certifique-se de que
a superfície está limpa, seca e livre de contaminações. Se necessário,
utilize o Armaflex Cleaner.

Veriﬁque a data de validade do adesivo para garantir que ainda está apto
a ser utilizado!!!

PROCEDIMENTO ALTERNATIVO
1.

Determine a circunferência do tubo conforme descrito acima e adicione,
pelo menos, 3 cm para a sobreposição.

2.

Corte uma secção de ArmaComfort com o tamanho desejado.
≥3 cm

10 - 15 cm

1

2

3

3. Posicione o revestimento
ArmaComfort
perpendicularmente ao
tubo e coloque-o à volta
do tubo. De seguida,
fixe o revestimento com
arames em intervalos
de 10 a 15 cm.
Nota: Não aperte
demasiado os arames
para evitar danificar o
isolamento ou reduzir
significativamente a sua
espessura.
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Isolamento de suportes para tubagens (encapsulados)
O isolamento de suportes padrão pode ser efetuado utilizando o seguinte
procedimento:

5.

1.

Aplique a solução ArmaComfort o mais
perto possível do suporte de fixação.
Cole as extremidades do suporte ao tubo
com o adesivo Armaflex.

2.

Determine a circunferência do tubo isolado
e meça a largura da área não isolada,
criando uma sobreposição de 2 cm em
ambos os lados.

3.

Transfira as medições para a solução
ArmaComfort e execute os cortes na
prancha.

4.

Faça um pequeno orifício para permitir
a passagem da rosca e faça um corte na
área da abertura, conforme
a imagem.

Aplique a prancha ArmaComfort à volta da abraçadeira. Utilize o adesivo Armaflex
para criar uma selagem resistente ao vapor em todas as uniões e juntas,
especialmente à volta da rosca.

Se as abraçadeiras forem maiores do que a espessura do isolamento,
deve ser aplicada uma dupla camada.
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União em T única com ArmaComfort
a
1.

Meça a circunferência "c" do tubo
principal não isolado e do tubo
de derivação, com uma tira de
ArmaComfort da espessura a ser
utilizada para o isolamento.

2.

Determine a altura h do tubo
principal e o comprimento a do tubo
de derivação.

3.

Primeiro, transfira a altura h
e a circunferência c do tubo principal
para uma secção de ArmaComfort e,
de seguida, marque o recorte para
o tubo de derivação d.

d

h

Nota: Os cortes devem ser sempre efetuados com menos 5 mm do que a medição realizada. Recomenda-se que os cortes sejam marcados no primeiro quarto da
secção de ArmaComfort

h

4.

Corte o isolamento e aplique-o no tubo
principal. De seguida, aplique uma fina
camada de adesivo Armaflex em todas
as uniões da peça formada. Deixe secar
ligeiramente, aplique e pressione
firmemente.

5.

Agora, transfira a circunferência c’ e
o comprimento do tubo de derivação
para uma secção de ArmaComfort.
Delimite a circunferência em 4 secções
iguais.

d

c
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6.

Com o raio do tubo principal isolado, marque 5 arcos em torno das interseções
das linhas e una os arcos com uma linha contínua. Corte a secção formada de
ArmaComfort.

7.

Aplique adesivo em todas as uniões, deixe secar ligeiramente e, de seguida,
aplique à volta da peça em T.

União em T com ângulo (desvio) com ArmaComfort

d

a2
h

U

a1
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Determine:
c = a circunferência do tubo reto. Meça com uma tira do produto ArmaComfort a ser
utilizado. Não estique a tira.
h = meça a distância entre o acoplamento/união superior e inferior
a1 = meça a distância entre a peça em T angular e o acoplamento/união inferior do tubo
reto de águas residuais
a2 = meça a distância entre a peça em T angular e o acoplamento/união superior
do tubo reto de águas residuais
d = o diâmetro do tubo de distribuição

h

½D3

Transfira as medições u, a1, a2, h e "d" para
a secção de ArmaComfort e marque o corte
necessário na parte reta do tubo de
derivação.
Corte o ArmaComfort e instale-o no tubo
com o adesivo Armaflex.

U

a1

½D3

a2

Determine as medições do tubo de derivação

a
b

C
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a = distância mais curta entre a parte reta isolada do tubo de derivação
e o acoplamento/união do tubo de derivação
b = distância mais longa entre a parte reta isolada do tubo de derivação
e o acoplamento/união do tubo de derivação
c = circunferência do tubo de derivação. Meça com uma tira do produto
ArmaComfort a ser utilizado.
Com a circunferência da secção do tubo de derivação, prepare uma secção do produto ArmaComfort a ser utilizado.
Transfira a distância b do revestimento exterior e a distância a da linha central.
Determine o diâmetro da estrutura da válvula isolada. Desenhe um arco através do
ponto a com 1/4 do seu diâmetro.
De seguida, posicione o compasso para formar uma linha curva entre o ponto B
e a tangente do círculo. (Defina 1/2 da circunferência como o raio para o compasso.)
Corte a secção restante do
ArmaComfort.

1/2 C

a
b

+

¼ de diâmetro do tubo
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Chanfre a secção que toca no
isolamento à volta da estrutura da
secção reta do tubo de derivação.
Instale a peça formada no tubo
utilizando o adesivo Armaflex.
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Ângulo de 90° com ArmaComfort
O isolamento é realizado em vários passos, com peças de formatos diferentes.
Estas peças são concebidas com recurso a modelos.
O modelo adequado para cada tamanho pode ser transferido a partir do website
da Armacell.
Atenção: Em tubos de grandes dimensões, as peças são maiores do que uma folha
de papel A3. Neste caso, é mostrado apenas metade do modelo. Dobre o papel do
modelo e coloque a peça com a linha vermelha na dobra, para obter um modelo
da peça completa.

www.armacell.eu/ArmaComfortAB-ElbowTemplates

Instruções de montagem ArmaComfort AB | Padrão curvatura HT DN 75

Secção central (3x)

ArmaComfort AB Application Manual | Template HT Bend DN 75
Secção inicial/final

middle piece (3x)
+10
+20
+30
+40
+50

end pieces
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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Recomenda-se o seguinte procedimento:
•

Primeiro, recorte os modelos e utilize-os para transferir o contorno das peças
para uma secção de ArmaComfort. Utilize uma faca afiada para cortar as
peças.

•

Posicione, lado a lado, a primeira peça final, o número necessário de peças
intermédias e a segunda peça final, de forma a que as extremidades se
toquem. Una cuidadosamente as peças com a fita ArmaComfort adequada.
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Instalação na Curva:

•

Primeiro, instale as duas peças de
ângulo. Alinhe estas duas peças
com o centro do ângulo e fixe-as
com fita ArmaComfort. De seguida,
utilize um pedaço de fita para colar
as duas peças juntas no ângulo.

•

Agora, instale a secção traseira,
começando pela primeira peça
final. Cole as extremidades
destas peças às peças do ângulo
utilizando fita ArmaComfort.

•

Finalmente, cubra todas as uniões
restantes com fita ArmaComfort.
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NOTAS

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

| Manual de Instalação ArmaComfort | 16

NOTAS
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