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Isoleringsteknologi
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Isolering af mekanisk udstyr er én af de enkleste og mest effektive 
foranstaltninger for at spare energi på skibe. Med Armacells 
isoleringsløsninger nedbringer rederierne energiudgifterne i mange 
år fremover og minimerer risikoen for stilstandstid på grund af ikke 
planlagt vedligeholdelsesarbejde. Letvægt. Fleksibel. Pålidelig.
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LØSNINGER

3.100
ansatte verden over

24
produktionsanlæg  
i 16 lande på  
4 kontinenter

500
aktive patenter

Vi er opfinderne af fleksibelt skum til isolering af udstyr. Vores letvægts 
termiske, akustiske og mekaniske løsninger skaber bæredygtig værdi 
for vores kunder. Dag ind og dag ud yder vores produkter et betydeligt 
bidrag til global energieffektivitet og gør en forskel over hele verden. 
Ved at tage udfordringerne fra megatrends som energieffektivitet, 
lav vægt, globaliseringen af fødevareforsyninger og akustisk komfort 
udmærker vores produktløsninger sig ved deres funktionalitet og enkle 
installation. 

Vores forretningsaktiviteter er dedikeret til fremadrettet at optimere 
energieffektiviteten for udstyr og finde en løsning for at opnå en mere 
bæredygtig brug af ressourcerne. 

Armacell. Vi gør en forskel overalt i verden.

// Globalt
Næsten 3.100 ansatte, 
24 placeringer, 16 lande, 
fire kontinenter: 
Armacell er en virkelig 
global koncern med en 
internationalt diversificeret 
arbejdsstyrke med 
70 forskellige nationaliteter 
over hele verden. 

// Passioneret
Dedikerede og professionelt 
indstillede ansatte med 
iværksætterånd er vores 
største aktiv. De har et 
fælles sæt af kerneværdier: 
kundeoplevelse, engagement, 
indflydelse og ansvarlighed, 
ubestikkelighed og 
bæredygtighed.

// Kundecentreret
Vi skaber ægte værdi for 
vores kunder, værdsætter 
dem som partnere og har 
engageret os i at udvikle 
udstyrsisoleringsløsninger, 
der bliver skræddersyet 
efter deres behov. 
Resultatet er merværdi til 
vores forretningspartnere 
og, som det vigtigste, 
energibesparelser og en 
længere levetid for deres 
uundværlige udstyr.

millioner m3

isolering  
produceret  

pr. år

5

MULIGGØR  
ENERGIBESPARELSER.
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HVAD VI LEVERER

TEKNISK ISOLERING 
Teknisk udstyr skal beskyttes mod energitab og kondens. 
Kun isoleringsmaterialer med lukkede celler forhindrer 
effektivt fugt i at trænge gennem isoleringsmaterialet og 
giver anlægget langvarig beskyttelse mod korrosion. Vores 
fleksible elastomere skum har en struktur med materiale 
med helt lukkede celler. Dampbarrieren er ikke begrænset 
til en tynd folie men opbygget – celle for celle – igennem 
hele isoleringstykkelsen. De yderst fleksible materialer øger 
udstyrets energieffektivitet, forhindrer kondensdannelse, 
understøtter korrosionsbeskyttelse og sikrer, at de krævede 
temperaturer for linjen opretholdes.

RØRBØJLER
Rørbøjler er et muligt svagt punkt i isoleringsarbejdet. 
Hvis rørledningen ikke er termisk isoleret fra bøjlen, 
opstår der termiske broer, og der kan dannes kondens. 
Dette fører til betydelige energitab og til en højre risiko 
for korrosion og potentielt dyrt driftstab. Med brugen 
af særlige rørstøtteløsninger til kuldeisolering sikres, 
at isoleringssystemet er pålideligt i lang tid. Vores produkter 
er koordinerede med den pågældende isoleringsserie og 
forhindrer effektivt termisk brodannelse.

GENNEMTRÆNGNINGER
Tekniske installationer som rørledninger, luftkanaler eller 
elektriske kabler udgør en mulige brandrisiko. De trænger 
igennem brandvægge (skotter og dæk) og danner en sti, 
hvorigennem flammer og røg kan spredes i en brand. 
tydning for sikkerheden på skibe og skal lukkes af 
professionelt. Da elastomere isoleringsmaterialer med 
brandhæmmende egenskaber nemt kan installeres  
i en lang række anvendelser, øger de typisk 
gennemtrængningslukningernes pålidelighed.

BEKLÆDNINGER 
I områder med større mekanisk pres, bør teknisk 
isolering beklædes for at beskytte den mod skader. 
Fleksible beklædningssystemer er blevet anerkendt som 
et alternativ til metalkapper. De giver kraftig beskyttelse 
mod vejrpåvirkning, mekanisk stød og korrosion under 
isoleringen (CUI) og sparer også tid og penge. Vores præ-
beklædte elastomere isoleringsmaterialer begrænser 
i væsentlig grad installationsarbejdet.

// ArmaFlex® 
Takket være en unik kombination af tekniske egenskaber 
og installationsegenskaber yder vores ArmaFlex produkter 
en fremragende præstation til en lavere totalpris efter 
installation. Materialerne er fleksible og nemme at installere, 
også selv om installationerne begrænser pladsen om bord.

// ArmaFix® 
ArmaFix rørholder giver maksimal driftssikkerhed. 
Systemløsningen kan installeres hurtigere, pænere 
og nemmere end almindelige klemmer og traditionelle 
rørholdere. Vores rørholder består af tryk-resistente  
bærende PET-segmenter, der er indlejret 
i isoleringsmaterialet med lukkede celler. 

STRUKTUR 
MED LUKKEDE 

CELLER

ArmaFlex produkter sikrer maksimal 
energi effektivitet og driftssikkerhed 
i hele udstyrets levetid. 

Da PET-kernen er fremstillet af genbrugte 
PET flasker, hjælper den også med til at 
bevare naturlige ressourcer. 

SYSTEM 
LØSNING

// ArmaFlex® Protect 
Med ArmaFlex Protect er det lettere end nogen sinde før at 
lukke gennemtrængninger af. Ved at kombinere ArmaFlex's 
gennemprøvede egenskaber med en brandhæmmende 
komponent er spredning af brand som oftest udelukket. 
Samtidig sørger dette produkt for effektiv termisk isolering 
og pålidelig kontrol af kondensdannelse. 

// Arma-Chek® 
Takket være den lave massedensitet og fremragende 
rivstyrke er Arma-Chek Juna ideel til brug i skibe. 
I modsætning til traditionelle isoleringsmaterialer 
og beklædninger kan disse præ-beklædte produkter 
installeres i ét trin. Materialet er UV-resistent og der 
kan specificeres tyndere tykkelser takket være den 
stærkt absorberende sorte overflade.

BRAND 
STOP

Dette produkt garanterer pålidelig brandsikkerhed 
i alle brandvægge i A-klassen (A-60 klassedæk 
og skotter), uden at der er behov for yderligere, 
komplicerede foranstaltninger. 

FLEKSIBLE 
2-I-1 

SYSTEMER

Arma-Chek Juna kan installeres på brændbare 
og ikke-brændbare rørledninger. 
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HVORFORVORES LØSNINGER  
ER ANDERLEDES

BÆREDYGTIGHED
INDENDØRS 

LUFTKVALITET UDDANNELSE
BESKYTTELSE MOD 

KONDENSDANNELSE INNOVATIVE LØSNINGERENERGIEFFEKTIVITET

B C DA

Krydstogtskibe er egentlig små flydende 
byer, og de har det samme energibehov. 
Aircondition alene tegner sig for 
30–40 % af energiforbruget. Isolering 
af mekanisk udstyr med elastomere 
materialer er én af de enkleste og mest 
effektive foranstaltninger for at spare 
energi. Vores isoleringsmaterialer kan 
øge energieffektiviteten betydeligt og 
dermed reducere driftsomkostningerne 
for skibe. 

Fugtig isolering er lige så ubrugelig 
som en våd uldfrakke om vinteren. 
Den beskytter hverken udstyret mod 
energitab eller korrosion. For at 
forhindre kondensdannelse på udstyret 
skal isoleringsmaterialer med lukkede 
celler og høj modstandsdygtighed 
over for vanddamptransmission 
bruges på kolde rørledninger. Vores 
løsninger leverer teknisk udstyr med 
pålidelig, langvarig beskyttelse mod 
kondensdannelse. 

Airconditionsystemer arbejder 
utrætteligt for at sikre en behagelig 
indetemperatur på passagerskibe. 
De affugter og afsalter også den fugtige 
havluft. ArmaFlex isoleringsmaterialer 
er støv- og fiberfri. Den antimikrobielle 
Microban® teknologi beskytter  
AF/ArmaFlex mod bakterier, skimmel 
og meldug i hele dens levetid. 

Vi har sat kvalitetsstandarder for 
fleksible tekniske isoleringsmaterialer 
over hele verden. Næsten alle 
betydelige innovationer på området 
fleksibel teknisk isolering er 
kommet fra Armacell. I 2012 var vi, 
for eksempel, den første fabrikant 
der udviklede et fleksibelt teknisk 
isoleringsmateriale med ekstremt 
lav røgdensitet. ArmaFlex Ultima 
gør det således lettere at evakuere 
sikkert i tilfælde af brand.

For at sikre, at vores isolerings-
materialer bliver installeret rigtigt, 
har Armacell uddannet adskillige 
tusinde installatører over hele 
verden. Særlige kursuscentre er 
blevet etableret mange steder, 
og vi sørger også for værdifuld 
støtte på stedet. Adskillige tusinde 
isolatorer følger hvert år kurser om 
at installere Armacell produkter 
og de belønnes med certifikatet for 
ArmaFlex-applikation. 

Isoleringen af teknisk udstyr er én 
af de enkleste og meste effektive 
foranstaltninger for at reducere 
CO2 emissioner verden over. Ved at 
installere ArmaFlex produkter spares 
der 140 gange mere energi end der 
bruges til at fremstille, transportere 
og bortskaffe produkterne. Vi var 
den første fabrikant af fleksible 
tekniske isoleringsmaterialer, 
der foretog livscyklus-vurderinger 
og offentliggjorde miljøerklæringer 
for produkterne. 



// Queen Mary II
 Krydstogtskib, ALSTOM Chantiers de  
 l’Atlantique, Saint-Nazaire (Frankrig)

// MSC Divina 
 STX France Cruise SA,  
 Saint-Nazaire (Frankrig)

// MS Plancius 
 Forvandling af et flydende marint  
 laboratorium til et moderne  
 ekspeditionsfartøj, Hansweert,  
 Zeeland (Holland)

// Royal Navy’s Astute Class  
 Atomdrevne u-både  
 (Storbritannien)

//  Royal Brunei Naval Ships  
 (Kongeriget Brunei)

// Beowulf  
 Individuelt designet Lavranos 43’  
 sejlbåd, British Columbia (Canada) 
// T-AKE US  
 Naval Cargo Ships,  
 San Diego (USA)

// Seahawk 
 Trinity Yachts (USA)

// ANZAC fregatter  
  HMAS Parramatta og andre fregatter til den 

Kongelige Australske Flåde (Australien)

// Indiske Flåde 
 (Indien)

// Krydstogtskibe i Voyager,  
 Oasis, Freedom, Spirit og  
 Fantasy klasserne
 bygget på Kaverner Masa Yards, 
 Helsinki, Turku (Finland)

// Alle krydstogtskibe (klasser:  
 Breakaway, Breakaway-Plus,  
 Dawn, Jewel, Leo, Quantum,  
 Solstice, Dream, Radiance,  
 Sphinx, Ikarus)  
 bygget på Meyer Werft,  
 Papenburg (Tyskland) 

// Dybhavsforskningsskibet Sonne 
 (tildelt den ‘Blue Angel’ eco-label),  
 Meyer Werft, Papenburg (Tyskland)

// Carnival Horizon 
 Fincantieri, Marghera  
 værftet (Italien)

//  MSC Seaview 
 Fincantieri, Monfalcone  
 værftet (Italien)
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AIDA KRYDSTOGTSKIB
I årenes løb har Meyer Werft i Papenburg, Tyskland, bygget 
46 luksuslinere til kræsne kunder over hele verden. Når det 
drejer sig om isolering af koldt vand og kølerør stoler dette 
værft på Armacell produkter. AF/ArmaFlex og ArmaFix AF 
rørholdere forhindrer kondensdannelse og energitab sikkert.

SKIBESOM ALLEREDE STOLER 
PÅ VORES LØSNINGER

OVER HELE VERDEN 
HAR STØRRE REDERIER 
SPECIFICERET ARMACELL 
ISOLERINGSMATERIALER 
TIL DERES PROJEKTER. 
HER ER BLOT NOGLE 
FÅ PROJEKTER, SOM VI 
HAR GENNEMFØRT MED 
SUCCES:

LANG 
TRACK 

RECORD



Mere information om vores 
produkter på vores website:
arma.link/marine

  DINE KRAV VORES LØSNINGER DINE FORDELE

// Rederier
Krydstogtskibe kræver næsten lige 
så megen energi til aircondition og 
afkøling som til fremdrift. De lette 
Armacell isoleringsmaterialer forbedrer 
udstyrets energieffektivitet i mange år 
fremover. Vores Wheelmark-godkendte 
løsninger giver langvarig beskyttelse 
mod kondensdannelse og energitab 
og reducerer irriterende støj fra 
rørledninger og kanaler. 

// Værfter
Vores produkter yder fremragende 
præstationer og er forbundet med 
lavere samlede omkostninger 
vedrørende produkt og installation. 
Kontinuerlig intern og ekstern 
overvågning sikrer de høje 
kvalitetsstandarder. Vi leverer 
systemløsninger, der i høj grad 
reducerer risikoen for manglende 
godkendelse ved inspektion. 
Fra planlægningsstadiet til 
overrækkelsen – vores 360° service 
støtter dig hele vejen igennem. 

// Montører
Vores særdeles fleksible isolerings-
materialer er støv- og fiberfri 
og kan installeres ordentligt, 
nemt og hurtigt – selv på snævre 
steder på byggepladsen. Vores 
systemløsninger omfatter rørholdere, 
brandbarrierer og en ny generation 
af innovative klæbemidler. Vi er 
inde i tingene og giver undervisning 
i anvendelsen, support på stedet og 
ekspertrådgivning på hvert stadium 
af projektet. 
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VÆLG
VI FORSTÅR UDFORDRINGERNE 
I DAGENS SKIBSBYGGERI, 
OG VI HAR ENGAGERET OS 
I AT SKABE EN EXCEPTIONEL 
KUNDEOPLEVELSE. GØR 
ARMACELL TIL DIN FØRSTE 
HAVN, NÅR DU RINGER OM 
UDSTYRSISOLERING.

ARMACELL.  
KOM IKKE FOR 
SENT TIL BÅDEN.



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. ArmaFlex er et varemærke tilhørende Armacell-koncernen.  
® og TM er varemærker tilhørende Armacell-koncernen og er registreret i den Europæiske Union, USA og andre lande.
00155 | Armacell | Shipyard insulation technology | Mktbrochure | 092019 | EMEA | 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.dk

OM ARMACELL


