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ArmaComfort® 
Vores pionerånd har altid været en del af Armacells DNA. Vi er velkendte 
for vores fleksible termiske isolering, og vi har nu lanceret den bedste 
lyddæmpende teknologi i klassen. Vores nye ArmaComfort og ArmaComfort 
Barriers reducerer forstyrrende støj markant og giver en miljøvenlig, 
synlig eller usynlig lyddæmpning, som er halogen- og bitumenfri.
ArmaComfort. For akustisk komfort.

ArmaFixArmaComfort

(U)SYNLIG
LYDDÆMPNING



Støj påvirker i stigende grad vores liv. Hvad enten vi er på arbejde, opholder os i 
offentlige bygninger, udendørs eller hjemme – så udsættes vi alle for støj. I 
arbejdsmiljøer er akustisk isolering af afgørende betydning for opretholdelsen af en 
effektiv kommunikation og medarbejdernes trivsel. Lydisoleringsløsninger er 
nøglen til at øge produktiviteten.  

Efterhånden som byerne vokser og udvikles, prøver folk at finde ro og stilhed i 
deres hjem. Lydisolering i bygninger giver ro og komfort, men også privatliv, 
intimitet og en følelse af sikkerhed. Den stigende påskønnelse af private 
boligmiljøer afspejles i højere krav. I dag forventer lejere og ejere en øget 
støjdæmpning og godt indemiljø. 

DET ER EN STØJENDE 
VERDEN, VI LEVER I. DET ER 
PÅ HØJE TID AT REDUCERE 
UNØDIG STØJ.

REGULERING AF STØJ
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For at beskytte mennesker mod de skadelige virkninger af støj og 
beskytte deres helbred kræves det i EU-direktivet om vurdering og 
styring af ekstern støj (Direktiv 2002/49/EF), at medlemslandene 
udarbejder handlingsplaner til styring af støj. Risiciene forbundet 
med udsættelse for støj på arbejdspladsen er defineret i  
EU-direktiv 2003/10/EF. 

De fleste europæiske lande har byggeregulativer, der specificerer 
krav til lydisolering af boliger. Kravene og klassifikationerne er 
meget forskellige, både hvad angår kvaliteten af den akustiske
isolering. I de senere år har flere europæiske lande implementeret 
eller foreslået skrappere krav.

FOR  

94 % 
ER EFFEKTIV 

STØJDÆMPNING 
VIGTIG*

BEKÆMPELSE AF STØJFORURENING 

STILLEZONER 
FREMMER  

PRODUKTIVITETEN

Der findes økonomiske løsninger på de 
støjmæssige udfordringer i bygninger - 
løsninger, der desuden er nemme at montere. 
Den nemmeste måde at få et stille og 
behageligt miljø er at reducere lyden med et 
tungt materiale, der kan modstå 
transmissionen af lydbølger. Enkelt sagt, vil 
lydtransmissionen blive reduceret, når der 
tilføjes masse mellem lydkilden og dens 
modtager. 

Et materiales ydeevne, hvad angår støjreduktion, kan 
defineres som dets evne til at reducere den lyd, der passerer 
gennem det. Den vigtigste værdi er det vægtede 
lydreduktionsindeks (Rw i dB). Det er et enkelt tal, der 
klassificerer luftbåren lydisiolering mellem rum, over er 
frekvensområde. Jo tættere og mere uigennemtrængeligt et 
materiale er, jo bedre vil det blokere eller reducere 
lydtransmissionen fra ét rum til et andet.

LYDTRANSMISSIONSTAB

Lydtryksniveau af almindelige 
eksterne lyde (dB)

*Resultat af en repræsentativ spørgeundersøgelse blandt tyske beboere

Smertetærskel

Ekstremt højt

Meget højt

Højt

Moderat til lavt

Svagt



Oplev Armacells to nye lyddæmpende belægninger: en sort akustisk 
barriere til skjulte anvendelser i vægge, lofter og HVAC-anlæg og 

en perlehvid plade til visuelt indbydende ad-hoc-løsninger. 
ArmaComfort. For akustisk komfort.

LYDDÆMPNING

// ArmaComfort Barrier B
Støjbarriere med høj ydeevne og høj 
massefylde i sort til skjulte anvendelser i 
vægge, lofter og HVAC-anlæg.

// ArmaComfort Barrier P
Visuelt attraktiv støjbarriere med høj 
ydeevne og høj massefylde til lydisolering af 
eksisterende skillevægge, luftkanaler og 
kabiner. 
 
Vores selvklæbende kvalitetsløsninger er 
B-s2,d0-klassificerede, IMO-certificerede 
og klassificerede iht. UL94. De kan males 
med vandbaserede akrylprodukter.*
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SELVKLÆBENDE  
Hurtigt, nemt og rent: 
ArmaComfort Barriers er 
selvklæbende. Træk blot 
bagsiden af og lim lydbarrieren 
på den tørre, støvfri 
overflade.** Problemfrit og 
uden opløsningsmidler.

TYKKELSER 
ArmaComfort Barrier P fås i 
tykkelserne 1, 2, 3, 4 og 5 mm. 
ArmaComfort Barrier B tilbydes 
i vægtykkelser på 2, 3 og 4 mm.

ARMACOMFORT BARRIER B ALU  
Denne barriere er beklædt med 
aluminiumsfolie og har opnået den 
højeste brandklassificering (B-s1,d0) 
for organiske produkter. Den 
holdbare og rivestærke belægning 
kombinerer en smuk sølvlignende 
overflade med rengøringsvenlig 
beskyttelse i industrielle miljøer. 
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Armacells akustiske komfortløsninger giver byboere og pendlere mere 
livskvalitet. De forbedrer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ved at 
reducere støj. Ved at skabe stillezoner og støjkorridorer reduceres den skadelige 
påvirkning ved udsættelsen for støj – i bygninger, industrielle miljøer og 
transportmidler. ArmaComfort støjbarrierer giver en fremragende reduktion i 
akustisk transmission.  Med denne nye lyddæmpende teknologi kan du tilføje 
masse i vægge og mekanisk udstyr uden at afgive plads – usynlige i 
bygningskonstruktioner eller synlige i eksisterende skillevægge. Vores fleksible 
EVA/EPM-plader er konstrueret til at opfylde de vigtigste krav til anvendelser 
inden for byggeri, transport og industri.

Armacell. Vi gør en forskel overalt i verden.

NYD DEN AKUSTISKE 
KOMFORT

**  Der må ikke fastgøres 
yderligere vægt (f.eks. 
møbler, fjernsyn, spejle 
etc.) til lydbarrieren.

*  Kontakt vores 
tekniske 
serviceafdeling for at 
kontrollere 
kompatibiliteten af 
den ønskede 
belægning.

OP TIL 

-30dB 
MED BLOT 

3 mm

Du bedes gennemlæse retningslinjerne for 
anvendelse af ArmaComfort Barrier, inden du 
påbegynder monteringen.



  

Lydisolering er nået langt. Førhen blev pladebly anset for et 
ideelt lydisolerende materiale på grund af dets høje densitet 
og ringe stivhed. Det blev gennem årtier brugt til at fremstille 
lydvægge og andre støjbekæmpende konstruktioner. I dag ved 
vi, at bly har en neurotoksisk virkning og ophobes i knoglerne. 
Det mistænkes også for at være kræftfremkaldende, og dets 
udbredte brug har gjort bly til verdens mest ødelæggende 
miljøgift. 

ENESTÅENDE 
AKUSTISK YDEEVNE

FORBEDREDE 
BRANDEGENSKABER

PLADSBESPARENDE

NEM MONTERING MILJØVENLIG

//  Enestående ydeevne, hvad angår transmissionstab, med ultratynde tykkelser
//  Fleksibel, bøjelig, nem at skære,  yderligere rammeværk ikke nødvendigt
//  Brandhæmmende, lav røgudvikling, ingen brændende dråber
//  Halogen-, fosfat-, bitumen- og blyfri og genanvendelig 
//  Rådbestandig, holdbar og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier

//  Velegnet til nye anvendelser og eftermonteringer 
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BEDSTE LYDDÆMPENDE TEKNOLOGI I KLASSEN      

»  VORES PIONERÅND HAR 
ALTID VÆRET EN DEL AF 
ARMACELLS DNA«

Bly blev afløst af bitumen, som blev brugt i form af 
karton eller kraftigt folie, men også som varm bitumen. 
Ikke blot er dette materiale ikke særligt brugervenligt at 
anvende, resultaterne er også utilfredsstillende på 
grund af materialets temperaturfølsomhed og dårlige 
ældningsegenskaber. Det kan revne i kulde, smelte i 
varme og udviser krympeadfærd under yderligere 
mekanisk belastning, en irreversibel plastisk 
deformation, også kaldet retardation. 

Støjbarrierer baseret på PVC derimod er ikke fleksible. 
De indeholder halogener, der udvikler en høj røgtæthed 
under en brand og kan frigive ætsende eller giftige 
gasser.

VORES SIDSTE NYE INNOVATION: FØ-
RENDE LYDDÆMPENDE TEKNOLOGI

ArmaComfort Barriers tilbyder enestående 
egenskaber, hvad angår lydtransmissionstab, 

over et bredt frekvensområde.

BASERET PÅ EN UNIK EVA/EPM-
BLANDING TILBYDER 
ARMACOMFORT BARRIERS EN 
IDEEL KOMBINATION AF 
TEKNISKE OG MEKANISKE 
EGENSKABER MED NEM 
MONTERING.

2 mm  
Rw =  
27 dB

»  Det menneskelige øre opfatter 
en reduktion på 10 dB som en 
halvering af volumen. «

LYDTRANSMISSIONSTAB MED ARMACOMFORT BARRIERS

SAMMENLIGNING AF LYDISOLERENDE MATERIALER  

Genanvendelig

Brandegen-
skaber

TransmissionstabFleksibilitet

Temperaturegenskaber

Ældningsegenskaber

Nem montering

Sundhed og sikkerhed

Halogenfri

Bly Bitumen PVC EVA-EPM

3 mm  
Rw =  
30 dB

4 mm  
Rw =  
32 dB
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UDFORSK DE MANGE MÅDER TIL AT REDUCERE FORSTYRRENDE 
STØJ MED KUN ÉN PRODUKTLØSNING. ARMACOMFORT OG 
ARMACOMFORT BARRIERS TILBYDER EN ENESTÅENDE AKU-
STISK YDEEVNE. 
SYNLIG       ELLER USYNLIG     .
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BESKYTTELSESSKÆRM 
Aircondition-kompressorer, varmepumper 
og anlægsrum kan forårsage uacceptable 
støjniveauer i bygninger. I industrielle 
miljøer kan generatorer, pumper, 
trykkemaskiner eller andet tungt udstyr 
påføre medarbejderne høretab og bringe 
deres sundhed og sikkerhed i fare. Kabiner, 
beskyttelsesskærme, mobile skillevægge 
eller afskærmninger kan alle nemt 
fremstilles med ArmaComfort Barriers.

RENOVERET SKILLEVÆG 
En nem, pladsbesparende og 
omkostningseffektiv måde at opnå en kraftigt 
forbedret akustisk ydeevne i bolig- og 
erhvervsejendomme: De visuelt attraktive 
selvklæbende ArmaComfort Barrier P-plader 
kan ganske enkelt limes fast på eksisterende 
vægge og giver en kraftigt forbedret lydkontrol 
i løbet af nogle få timer.* Kontakt vores 
tekniske serviceafdeling for at kontrollere 
kompatibiliteten af en ønsket belægning.

NY SKILLEVÆG
Ændringer i byggepraksis har medført en øget 
brug af letvægtskomponenter i moderne bygninger. 
Eftersom materialer med lav massefylde giver et lavt 
lydtransmissionstab, kan støj nemt trænge igennem 
vægge og gulve. ArmaComfort Barriers monteret mellem 
gipspladerne i væggene reducerer lydtransmissionen 
betydeligt og forbedrer ydeevnen ved kritiske frekvenser 
genereret fra tilstødende rum og miljøstøj.

KABINE
Støjen i fabrikshaller eller maskinrum overstiger ofte acceptable niveauer og 
kan hæmme personalets kommunikation og koncentration. Med ArmaComfort 
Barriers kan du nemt omdanne møde- eller kontrolrum til lydisolerede kabiner 
og dermed skabe en støjsvag, sikker og behagelig arbejdsplads. 

LOFTSHULRUM 
Når lyd bevæger sig langs elementer, der 
er fælles med tilstødende bygningsdele, 
kan der forekomme flankerende 
støjtransmission. Flankerende støj kan 
nemt overstige den direkte transmission, 
og den ydeevne, der opnås med akustiske 
barrierer, kan gå fuldstændigt tabt. 
Monteret i hulrummet over nedhængte 
lofter og skillevægge kan ArmaComfort 
Barriers minimere flankerende støj.*

HVAC 
HVAC-systemer genererer støj og fører støj med sig 
fra ét rum til et andet. Hvis rør- og kanalsystemer ikke 
lydisoleres, kan de fungere som passager, hvorigennem 
støj forplanter sig til hele bygningen. Støj fra ventilatorer og 
motorer transmitteres gennem kanaler, og riste hvisler eller 
klaprer. Med ArmaComfort og ArmaComfort Barriers kan 
transmissionstabet fra rør og kanaler forbedres kraftigt, og 
støjflugt minimeres.  

 * Lokale brandforskrifter (f.eks. brandvægge) skal overholdes.

USYNLIG

SYNLIG



ARMACOMFORT. FOR AKUSTISK KOMFORT.

Reducér forstyrrende støj med vores ArmaComfort og ArmaComfort 
Barriers. Hvad enten du har brug for akustiske barrierer i lette industrielle 
miljøer, lydskillevægge i bygninger eller støjreduktion i køretøjer, kan du 
nemt skabe stillezoner med vores højtydende akustiske barrierer. 

Dit projekt kræver mere. Du fortjener den bedste løsning.  
Oplev forskellen.



Alle data og tekniske informationer er baseret på resultater opnået under de specifikke forhold, der er defineret i henhold til de nævnte 
teststandarder. Det er kundens ansvar at kontrollere, om produktet egner sig til den tilsigtede anvendelse. Kunden er ansvarlig for professionel og 
korrekt montering og overholdelse af relevante byggeregulativer. Armacell træffer alle forholdsregler for at sikre nøjagtigheden af de data, der er 
indeholdt i dette dokument, og alle erklæringer, tekniske informationer og anbefalinger indeholdt heri anses for at være korrekte på tidspunktet 
for offentliggørelsen. Ved bestilling/modtagelse af produktet, accepterer du Armacells almindelige forretningsbetingelser, der er gældende i din 
region. Hvis du ikke har modtaget disse betingelser, kan du rekvirere en kopi.

© Armacell, 2019. ArmaComfort er et varemærke tilhørende Armacell-koncernen. ® og TM er varemærker tilhørende Armacell-koncernen og er 
registreret i den Europæiske Union, USA og andre lande.
00176 | ArmaComfort Barrier | ArmaComfort | brochure | 072019 | DK

Som opfinder af fleksible skumprodukter til isolering af udstyr og førende producent af tekniske skummaterialer 
udvikler Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger, der skaber bæredygtighed for 
virksomhedens kunder. Armacells produkter bidrager væsentligt til global energieffektivitet og gør en forskel hver 
eneste dag i hele verden. Virksomheden, der har 3.100 medarbejdere og 24 fabrikker i 16 lande, arbejder inden for 
to hovedområder, Advanced Insulation og Engineered Foams. Armacell udvikler isoleringsmaterialer til teknisk 
udstyr, højtydende skumprodukter til anvendelse i high-tech- og letvægtsprodukter og næste generation af aerogel-
isoleringstæpper. Du finder flere oplysninger på: www.armacell.com.

Få mere at vide om produkterne på: 
www.armacell.dk

OM ARMACELL

ArmaFixArmaComfort


