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Eristystekniikka 

www.armacell.fi

Mekaanisten laitteiden eristäminen on eräs helpoimmista 
ja tehokkaimmista tavoista säästää energiaa laivoissa. 
Armacellin eristeratkaisujen avulla varustamot voivat 
pienentää energiakustannuksiaan pitkälle tulevaisuuteen ja 
minimoida suunnittelemattomien huoltotöiden aiheuttamien 
käyttökatkojen riskin. Kevyt. Joustava. Luotettava.
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RATKAISUT

3 100
työntekijää  
maailmanlaajuisesti

24
tuotantolaitosta
16 maassa  
neljällä mantereella

500
aktiivista patenttia

Me olemme keksineet laitteiden eristyksessä käytettävät pehmeät 
solumuovit. Kevyet lämpö-, ääni- ja mekaanisen eristyksen 
ratkaisumme luovat asiakkaillemme kestävää arvoa. Tuotteet 
edistävät merkittävästi globaalia energiatehokkuutta ja tuottavat 
käyttäjilleen kestävää arvoa päivästä toiseen. Energiatehokkuuden, 
keveyden, elintarvikeketjujen globalisoitumisen ja akustisen 
mukavuuden kaltaisten megatrendien haasteisiin vastatessamme 
tuoteratkaisumme erottuvat toiminnallisuudellaan ja asennuksen 
helppoudellaan. 

Olemme keskittyneet liiketoiminnassamme kehittämään ja 
optimoimaan laitteiden energiatehokkuutta ja täydentämään 
kierron saavuttaaksemme kestävämmän resurssien käytön. 

Armacell. Vaikutamme ympäri maailmaa.

// Globaali
Lähes 3 100 työntekijää, 
24 tuotantolaitosta, 16 maata, 
neljällä mantereella: 
Armacell on todella 
globaali konserni, jonka 
kansainväliseen työvoimaan 
kuuluu työntekijöitä 
maailmanlaajuisesti yli  
70 eri kansallisuudesta.

// Omistautunut
Omistautuneet ja 
yrittäjähenkiset, 
ammattitaitoiset 
työntekijämme ovat 
tärkein resurssimme. 
Työntekijät jakavat 
yhteiset ydinarvomme: 
asiakaskokemuksen, 
sitoutumisen, 
vaikutusmahdollisuuden 
ja vastuun, rehellisyyden 
ja kestävyyden.

// Asiakaskeskeinen
Me luomme asiakkaillemme 
aitoa arvoa, arvostamme 
asiakkaitamme 
kumppaneinamme ja 
olemme sitoutuneita 
kehittämään asiakkaidemme 
tarpeisiin räätälöityjä 
laitteiden eristysratkaisuja. 
Tämän kaiken lopputulos 
on liikekumppaniemme 
saama lisäarvo ja erityisesti 
energiansäästö sekä 
asiakkaidemme kriittisten 
laitteiden pidempi käyttöikä.

miljoonaa m3

tuotettua  
eristemateriaalia 

vuodessa

5

ENERGIANSÄÄSTÖJEN  
MAHDOLLISTAMINEN.
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MITÄ ME TOIMITAMME

TEKNINEN ERISTE 
Tekniset laitteet on suojattava energiahäviöiltä ja kondenssilta. 
Ainoastaan umpisoluiset eristemateriaalit estävät tehokkaasti 
kosteuden pääsyn eristemateriaalin läpi ja tuottavat siten 
laitokselle pitkään kestävän suojauksen korroosiolta. 
Joustavien elastomeerivaahtojemme rakenne perustuu 
täysin umpisoluiseen eristemateriaaliin. Höyrysulku ei 
rajoitu pelkkään ohueen kalvoon, vaan koko eristemateriaalin 
paksuus – solu solulta – toimii höyrysulkuna. Erittäin joustavat 
materiaalit parantavat laitteiden energiatehokkuutta, estävät 
kondenssia, tukevat korroosiolta suojaamista ja varmistavat 
vaadittavien linjalämpötilojen säilymisen.

PUTKENKANNATTIMET
Putkenkannattimet ovat eristyksen potentiaalinen heikko 
kohta. Jos putkea ei ole lämpöeristetty putkenkannattimesta, 
syntyy lämpösiltoja ja kondenssia voi muodostua. Tämä 
aiheuttaa huomattavia energiahäviöitä sekä suurentaa 
korroosioriskiä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia kalliita 
vaurioita. Erityisten putkien tukiratkaisujen käyttäminen 
kylmäeristyksissä varmistaa eristysjärjestelmän 
pitkäaikaisen luotettavuuden. Tuotteemme on koordinoitu 
vastaavan eristemalliston kanssa, ja ne estävät lämpösiltojen 
muodostumista tehokkaasti.

LÄPIVIENNIT
Putkien, ilmakanavien tai sähkökaapelien kaltaiset tekniset 
asennukset muodostavat potentiaalisen tulipalon riskin. 
Ne kulkevat palo-osastojen seinien (laipiot ja kannet) läpi 
ja muodostavat reitin, jota pitkin liekit ja savu pääsevät 
tulipalossa leviämään. Putkisto on erittäin tärkeä laivojen 
turvallisuudelle ja se on tiivistettävä erittäin huolellisesti. 
Koska paisuvia ominaisuuksia käsittäviä elastomeerisia 
eristemateriaaleja on helppo asentaa erittäin moniin 
käyttökohteisiin, ne yleensä parantavat läpivientitiivisteiden 
luotettavuutta.

PÄÄLLYSTEET 
Alueilla, joihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia, 
tekniset eristeet on päällystettävä eristeiden suojaamiseksi 
vaurioilta. Joustavat päällystysjärjestelmät on otettu 
käyttöön metallivaippojen vaihtoehtoina. Ne suojaavat 
luotettavasti säältä, mekaanisilta iskuilta ja eristeen alla 
esiintyvältä korroosiolta (CUI), ja ne myös säästävät aikaa ja 
rahaa. Esipäällystetyt elastomeeriset eristemateriaalimme 
vähentävät valmistus- ja asennustyötä huomattavasti.

// ArmaFlex® 
Teknisten ominaisuuksien ja asennusominaisuuksien 
ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta ArmaFlex-tuotteemme 
tarjoavat ylivoimaisen suorituskyvyn ja alhaisemman 
kokonaishinnan asennettuna. Materiaalit ovat joustavia 
ja ne on helppo asentaa, myös silloin kun asennukseen 
käytettävä tila on laivalla vähissä.

// ArmaFix® 
ArmaFix-putkenkannatin tuottaa maksimaalisen 
luotettavuuden. Järjestelmäratkaisun voi asentaa nopeammin, 
siistimmin ja helpommin kuin vakiopuristimet ja perinteiset 
putkenkannattimet. Putkenkannattimemme muodostuvat 
painetta kestävistä PET-materiaalista valmistetuista kantavista 
lohkoista, jotka on upotettu umpisoluiseen eristemateriaaliin.

UMPI- 
SOLUINEN
RAKENNE

ArmaFlex-tuotteet varmistavat mahdollisimman 
hyvän energiatehokkuuden ja toiminnan 
luotettavuuden laitteiston koko käyttöiän ajan. 

Koska PET-ydin on valmistettu kierrätetyistä 
PET-pulloista, se auttaa myös luonnon resurssien 
säästämisessä.

JÄRJESTELMÄ- 
RATKAISU

// ArmaFlex® Protect 
ArmaFlex Protect -läpivientien avulla putkiläpiviennit 
voidaan tiivistää helpommin kuin koskaan ennen. 
ArmaFlexin hyviksi todistettujen ominaisuuksien ja 
paisuvan lisäaineen yhdistelmä estää yleensä palon 
leviämisen. Samalla tämä tuote varmistaa tehokkaan 
lämpöeristyksen ja luotettavan kondenssin ehkäisyn.

// Arma-Chek® 
Arma-Chek Juna -eristeen alhainen tiheys ja loistava 
repäisylujuus tekevät siitä ihanteellisen valinnan merikäyttöön. 
Tavanomaisista eristemateriaaleista ja päällysteistä poiketen 
nämä esipäällystetyt tuotteet voi asentaa yhdessä työvaiheessa. 
Materiaali kestää UV-säteilyä, ja sen erittäin absorptiokykyinen 
musta pinta mahdollistaa pienempien ainevahvuuksien 
käyttämisen.

PALON 
PYSÄYTYS

Tämä tuote takaa luotettavan paloturvallisuuden 
kaikissa A-luokan palo-osastoinneissa (A-60-luokan 
kannet ja laipiot) ilman monimutkaisia lisätoimia. JOUSTAVAT 

KAKSI YHDESSÄ 
-JÄRJESTELMÄT

Arma-Chek Juna -eristeen voi asentaa sekä  
palaville että palamattomille putkille. 
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MIKSIRATKAISUMME  
OVAT ERILAISIA

KESTÄVYYSSISÄILMAN LAATU KOULUTUSKONDENSSIN EHKÄISY INNOVATIIVISET RATKAISUTENERGIATEHOKKUUS

B C DA

Risteilyalukset ovat periaatteessa 
pieniä kelluvia kaupunkeja, ja niiden 
energiantarpeet ovat samanlaisia. 
Jo pelkkä ilmastointi vastaa noin 
30–40 % energiankulutuksesta. 
Teknisten laitteiden eristäminen 
elastomeerimateriaaleilla on eräs 
helpoimmista ja tehokkaimmista 
tavoista säästää energiaa. 
Eristemateriaalimme voivat parantaa 
energiatehokkuutta huomattavasti 
ja siten pienentää laivojen 
käyttökustannuksia. 

Kostea eriste on yhtä hyödytön 
kuin märkä villatakki talvella. Se ei 
suojaa laitteistoa energiahäviöiltä 
eikä korroosiolta. Kylmissä 
putkissa on käytettävä umpisoluisia 
eristemateriaaleja, jotka estävät 
tehokkaasti vesihöyryn läpäisyä. 
Ratkaisumme avulla tekniset 
laitteet saavat pitkään kestävän 
suojan kondenssia vastaan. 

Ilmastointijärjestelmät työskentelevät 
lakkaamatta varmistaakseen miellyt-
tävän lämpötilan matkustajalaivojen 
hyteissä. Ne myös kuivaavat kostean  
meri-ilman ja poistavat siitä suolaa.  
ArmaFlex-eristemateriaalit 
ovat pölyttömiä ja kuiduttomia. 
Antimikrobinen Microban®-tekniikka 
suojaa AF/ArmaFlex-eristeitä 
bakteereilta ja homeelta eristeiden 
koko käyttöiän ajan. 

Olemme luoneet joustavien teknisten 
eristemateriaalien maailmanlaajuiset 
laatustandardit. Lähes kaikki 
joustavien teknisten eristeiden alan 
tärkeimmät innovaatiot ovat peräisin 
Armacelliltä. Esimerkiksi vuonna 
2012 me kehitimme ensimmäisenä 
savuntiheydeltään erittäin alhaisen 
joustavan teknisen eristemateriaalin. 
Näin ArmaFlex Ultima mahdollistaa 
turvallisemman evakuoinnin 
tulipaloissa.

Eristemateriaaliemme oikean 
asennuksen varmistamiseksi 
olemme kouluttaneet tuhansia 
asentajia kaikkialla maailmassa. 
Moniin eri paikkoihin on perustettu 
koulutuskeskuksia, ja me tuotamme 
myös tukea paikan päällä. Tuhannet 
eristysalan ammattilaiset osallistuvat 
vuosittain Armacellin tuotteiden 
asennuskursseille, jonka jälkeen he 
saavat ArmaFlex-asennustodistuksen. 

Teknisten laitteiden eristäminen on eräs 
helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista 
pienentää maailmanlaajuisia CO2-päästöjä. 
ArmaFlex-tuotteiden asentaminen säästää 
140 kertaa enemmän energiaa kuin näiden 
tuotteiden valmistamiseen, kuljetukseen 
ja hävittämiseen tarvitaan. Me olimme 
ensimmäinen joustavien teknisten 
eristemateriaalien valmistaja, joka teki 
elinkaarianalyysit ja julkaisi tuotteiden 
ympäristöselosteet. 



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

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

// MS Plancius 
 Kelluvan merilaboratorion muuntaminen  
 nykyaikaiseksi tutkimusalukseksi,  
 Hansweert, Zeeland (Alankomaat)

// Royal Navyn Astute-luokka  
 Ydinsukellusveneet  
 (Yhdistynyt kuningaskunta)

//  Brunein kuninkaallisen laivaston alukset  
 (Brunein kuningaskunta)

// Beowulf  
  Räätälöity Lavranos 43’ -purjevene,  

Brittiläinen Kolumbia (Kanada) 
// T-AKE US  
 Laivaston rahtialukset,  
 San Diego (USA)

// Seahawk 
 Trinity Yachts (USA)

// ANZAC-fregatit  
  HMAS Parramatta ja muut kuninkaallisen 

Australian laivaston fregatit (Australia)

// Intian laivasto 
 Intia

//  Voyager-, Oasis-, Freedom-, Spirit- 
ja Fantasy-luokkien risteilyalukset

 rakentanut Kvaerner Masa Yards, 
 Helsinki, Turku (Suomi)

// Kaikki risteilyalukset (luokat:  
 Breakaway, Breakaway-Plus,  
 Dawn, Jewel, Leo, Quantum,  
 Solstice, Dream, Radiance,  
 Sphinx, Ikarus),  
 jotka on rakentanut Meyer Werft,  
 Papenburg (Saksa) 

// Syvänmeren tutkimusalus Sonne 
  (jolle on myönnetty Blue Angel 

-ekomerkintä), Meyer Werft, 
Papenburg (Saksa)

// Carnival Horizon 
 Fincantieri, Marghera- 
 telakka (Italia)

//  MSC Seaview 
 Fincantieri, Monfalcone- 
 telakka (Italia)
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AIDA-RISTEILYALUS
Vuosien mittaan Papenburgissa Saksassa sijaitseva Meyer Werft 
-telakka on rakentanut 46 luksusluokan risteilyalusta asiakkailleen 
kaikkialla maailmassa. Kylmävesi- ja jäähdytysputkien eristyksessä 
telakka luottaa Armacellin tuotteisiin. AF/ArmaFlex ja ArmaFix AF-
putkenkannattimet estävät kondenssin ja energiahäviöt luotettavasti.

LAIVOISSALUOTETAAN JO 
RATKAISUIHIMME.

SUURIMMAT VARUSTAMOT 
KAIKKIALLA MAAILMASSA 
OVAT VALINNEET PROJEK
TEIHINSA ARMACELL
ERISTEMATERIAALIT. 
SEURAAVASSA ON 
MUUTAMIA TOTEUTUNEITA 
PROJEKTEJA:

PITKÄ JA  
MENESTYK

SEKÄS 
HISTORIA



Saat tuotteitamme koskevia 
lisätietoja Web-sivustoltamme:
arma.link/marine

  VAATIMUKSESI RATKAISUMME HYÖTYSI

// Varustamot
Risteilyalukset käyttävät ilmastointiin ja 
jäähdytykseen lähes yhtä paljon energiaa 
kuin propulsioon. Kevyet Armacell-
eristemateriaalit parantavat laitteiden 
energiatehokkuutta vuosiksi eteenpäin. 
Wheelmark-hyväksyntämerkillä varustetut 
ratkaisumme tuottavat kestävän suojauksen 
kondenssilta ja energiahäviöiltä, minkä 
lisäksi ne pienentävät putkien ja kanavien 
kautta kulkeutuvaa häiritsevää melua.

// Telakat
Tuotteemme tarjoavat ylivoimaisen 
suorituskyvyn ja alhaisemman 
kokonaishinnan asennettuna. 
Jatkuva sisäinen ja ulkoinen 
valvonta varmistaa vaativimpien 
laatustandardien noudattamisen. 
Toimitamme järjestelmäratkaisuja, 
jotka pienentävät tarkastuksessa 
hylkäämisen riskiä huomattavasti. 
Suunnitteluvaiheesta luovutukseen – 
360° palvelumme tukee sinua joka 
vaiheessa.

// Asentajat
Erittäin joustavat eristemateriaalimme 
ovat pölyttömiä ja kuiduttomia ja ne voidaan 
asentaa näppärästi, helposti ja nopeasti – 
myös laivojen ahtaisiin paikkoihin. 
Järjestelmäratkaisuihimme sisältyvät 
putkenkannattimet, palosuojaukset ja 
innovatiivisten liimojen uusi sukupolvi. 
Tiedämme, mitä teemme, ja tuotamme 
käyttökoulutusta, tukea paikan päällä 
ja asiantuntijoidemme ohjeita projektin 
jokaisessa vaiheessa. 
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VALITSE
YMMÄRRÄMME NYKYPÄIVÄN 
LAIVANRAKENNUKSEN 
HAASTEET JA OLEMME 
SITOUTUNEITA LUOMAAN 
AIVAN ERITYISEN 
ASIAKASKOKEMUKSEN JA 
TEKEMÄÄN ARMACELLISTÄ 
ENSIMMÄISEN 
VIERAILUSATAMASI 
LAITTEIDEN ERISTYSTÄ 
HARKITESSASI.

ARMACELL.  
ÄLÄ MYÖHÄSTY 
LAIVASTA.



Kaikki tiedot ja tekniset erittelyt perustuvat tuloksiin, jotka on saatu testausstandardeissa määritellyissä olosuhteissa. 
Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuote sopii kulloiseenkin käyttökohteeseen. Vastuu ammattimaisesta ja oikeasta 
asennuksesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta on asiakkaalla. Armacell on noudattanut kaikkia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan varmistaa, että tämän asiakirjan tiedot ovat paikkansapitäviä ja että kaikkien tässä asiakirjassa olevien lausuntojen, 
teknisten tietojen ja suositusten uskotaan olevan oikeita julkaisuhetkellä. Tilaamalla/vastaanottamalla tuotteita hyväksyt 
Armacellin yleiset myyntiehdot, jotka ovat voimassa alueellasi. Pyydä kopio myyntiehdoista, mikäli et ole vielä saanut niitä.

© Armacell, 2019. ArmaFlex on Armacell Groupin tavaramerkki.  
® ja TM ovat Armacell Groupin tavaramerkkejä ja ne on rekisteröity Euroopan unionissa, Amerikan yhdysvalloissa ja muissa maissa.
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Armacell, laitteiden eristykseen tarkoitetun joustavan vaahdon keksijä ja teknisten vaahtojen johtava toimittaja, 
kehittää innovatiivisia ja turvallisia termisiä, akustisia ja mekaanisia ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa Armacellin 
asiakkaille. Armacellin tuotteet edistävät globaalia energiatehokkuutta ja tuottavat käyttäjilleen kestävää arvoa 
joka päivä. Yrityksellä on 3 100 työntekijää 24 tuotantolaitoksessa 16 eri maassa. Yrityksellä on kaksi päätoimialaa: 
kehittynyt eristys ja tekniset vaahdot. Armacell keskittyy teknisten laitteiden eristemateriaaleihin, tehokkaisiin 
vaahtoihin, joita käytetään high tech- sovelluksissa ja kevyissä sovelluksissa ja uuden sukupolven aerogeeli 
eristehuopateknologiaan. 

Lisätietoja:  
www.armacell.fi

TIETOA ARMACELLISTA


