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THERMISCH, CONDENSVORMING EN BRANDBEVEILIGING

Datacenters
Datacenters zijn het kloppende hart van het digitale tijdperk. Ze sturen 
kritische infrastructuur aan en beschermen deze. Het handhaven van 
specifieke omgevingscondities is van cruciaal belang om de uptime 
en betrouwbaarheid van het systeem te garanderen. Armacell's beste 
isolatiesystemen zorgen voor een betrouwbare werking op de lange termijn,  
besparen energie en pakken de klimaatverandering aan. Verlaag de 
energiekosten om een duurzame digitale toekomst op te bouwen.

Bewezen  
oplossingen  

voor uw
activiteiten
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3.000
medewerkers wereldwijd 
die 70 verschillende nation-
aliteiten vertegenwoordigen

24
productiefaciliteiten
in 16 landen op  
4 continenten

> 300
actieve patenten in  
50 patentfamilies

OVER ARMACELL

OPLOSSINGEN VOOR  
ENERGIEBESPARING.
Wij zijn uitvinders van flexibele 
schuimen voor de isolatie van appa-
ratuur en vooraanstaand leveran-
cier van technische schuimen. Onze 
lichtgewicht thermische, akoesti-
sche en mechanische oplossingen 
bieden duurzame toegevoegde 
waarde voor onze klanten. Innovatie 
en een ondernemerschap zijn een 
integraal onderdeel van ons DNA. 
Wij zoeken naar vooruitstrevende 
oplossingen en willen nieuwe tech-
nologieën lanceren met behulp van 
alternatieve bronnen of natuurlijke 
grondstoffen. 

Elke dag weer leveren onze produc-
ten wereldwijd een belangrijke bij-
drage aan energie-efficiëntie en ma-
ken daarmee het verschil.  
Wij bieden oplossingen voor de uit-
dagingen van tegenwoordig, zoals 
energie-efficiëntie, geluidsregeling, 
gewichtsreductie en de globalisering 
van bronnen voor voedsel. Onze pro-
ducten blinken uit qua functionaliteit 
en installatiegemak. 

 

BESCHERM UW ASSETS

Wij maken producten waar onze klanten echt iets aan hebben, schatten hen op waarde als 
partners en zetten ons in voor het ontwikkelen van maatoplossingen voor hun vereisten. 
Het resultaat is echte meerwaarde voor u, en belangrijker nog, energiebesparingen en een 
langere levensduur van uw cruciale apparatuur.

Armacell. Een merkbaar verschil. Wereldwijd.

Samen verbruiken datacenters al 
ongeveer drie procent van de elek-
triciteit wereldwijd. Nu er meer 
energie-intensieve hyperscale facili-
teiten op komst zijn, zal de vraag 
naar energie waarschijnlijk toene-
men. Servers in datacenters produ-
ceren enorme hoeveelheden warmte 
en tot 40 procent van de totale be-
drijfskosten kan worden toegeschre-
ven aan de energie die nodig is voor 
koelsystemen. 

Betrouwbare oplossingen op de 
lange termijn
Het isoleren van koel- en HVAC-ap-
paratuur is één van de meest een-
voudige en efficiënte manieren om 
energie te besparen in datacenters. 
De isolatieoplossingen van Armacell 
verbeteren de energie-efficiëntie en 
pakken klimaatverandering aan door 
CO2-emissies te voorkomen. Ze ver-
hogen de brandveiligheid, verminde-
ren de geluidafstraling, minimalise-
ren het risico op uitval door 
ongepland onderhoud en kunnen de 
levensduur van de geïsoleerde appa-
ratuur verlengen.

De manier waarop wij zaken doen is 
aanzienlijk veranderd en de CO-
VID-19-pandemie heeft de digitale 
transformatie verder versneld. Data 
is uitgegroeid tot 's werelds meest 
waardevolle hulpbron, het smeermid-
del van het digitale tijdperk, waarbij 
datacenters het kloppende hart van 
de moderne wereld vormen. Ze heb-
ben zich ontwikkeld van infrastructuur 
op locatie naar virtuele netwerken die 
applicaties en workloads ondersteu-
nen in een multicloudomgeving. Om-
dat economische veerkracht zo nauw 
verbonden is met digitale infrastruc-
tuur en de vraag naar data exponenti-
eel toeneemt, zijn investeringen in in-
novatieve datacentertechnologieën 
essentieel.
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HOGERE ENERGIE-EFFICIENTIE.
MINDER CO2 EN LAGERE KOSTEN.
Maar liefst 40 procent van de totale operationele kosten van een datacenter houden 
verband met de energie die nodig is om de enorme hoeveelheid elektronische 
apparatuur te koelen. Computerservers genereren enorme hoeveelheden warmte, 
dus de koeling van het systeem is essentieel. 

ArmaFlex  
bespaart 140 keer meer energie dan 
nodig is voor haar productie, volgens 
een onafhankelijke 
levenscyclusanalyse. Er bestaat geen 
andere energiebesparende maatregel, 
die zichzelf zo snel terugbetaalt.

LAGE TOTALE 
INSTALLATIEKOSTEN

ENERGIE- 
EFFICIËNTIE

Tom Paris
Datacenterplanner
bij Climaplan GmbH, 
München (Duitsland)

"Datacenters hebben veel energie 
nodig om de servers te koelen. Het 
isoleren van de koelsystemen met 
AF/ArmaFlex verhoogt de energie-
efficiëntie van de HVAC-apparatuur 
en verlaagt de CO2-emissies."

AF/ArmaFlex®

Datacenter van de Technische Universiteit van Darmstadt 
(Duitsland)
Bij de inhuldiging in 2020 was de Lichtenberg High Performance 
Computing-cluster van de TU Darmstadt de snelste supercomputer 
op een Duitse universiteit, vermeld op de ranglijst van de 500 snelste 
supercomputers ter wereld. Dankzij innovatieve HVAC-apparatuur is het 
mogelijk om het hele jaar door grotendeels met gratis koeling te werken 
en de restwarmte van de computer in het stadsverwarmingsnetwerk 
te gebruiken om gebouwen op de universiteitscampus te verwarmen. 
Armacell isolatiematerialen werden geïnstalleerd op zowel het 
koelsysteem voor de Lichtenberg I-computer als in de uitbreiding 
van het project (Lichtenberg II) om de systemen te beschermen tegen 
energieverlies en condensvorming.

KOELING 
IS TOT WEL 

40%
VERANTWOORDELIJK VOOR DE

TOTALE BEDRIJFSKOSTEN 
VAN DATACENTERS

TOT WEL

75%
ENERGIEBESPAR-

ING MET ARMACELL 
ISOLATIE*

* In standaardtoe-
passingen met een 
isolatiedikte van 
19 mm

ONZE ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN

Onze isolatieoplossingen maken aanzienlijke 
energiebesparingen tegen relatief lage kosten 
mogelijk. Investeringen worden doorgaans 
in minder dan een jaar terugverdiend en 
exploitanten van datacenters profiteren op 
lange termijn van aanzienlijke energie- en 
kostenbesparingen. ArmaFlex is onze grote 
troef. Dit uiterst flexibele, lichte isolatiemateriaal 
heeft een gesloten celstructuur, waarin een 
geringe warmtegeleidingscoëfficiënt samengaat 
met een ingebouwde dampremmende laag 
– wat uw bedrijfsmiddelen beschermt tegen 
warmteverliezen en vocht.

Er zijn twee traditionele technologieën die worden gebruikt om datacenters 
te koelen: lucht- en vloeistofkoeling. Vloeistofkoelsystemen worden steeds 

populairder omdat ze efficiënter zijn bij warmteafvoer dan de oude, stationair 
opgestelde koelmethode die afhankelijk is van de levering van gekoelde geconditioneerde 

lucht. Ongeacht de technologie moeten alle koelontwerpen correct worden geïsoleerd om een 
betrouwbare, langdurige bescherming te garanderen. 
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BESCHERMING TEGEN  
CONDENSVORMING EN CORROSIE. 
IT-apparatuur is extreem gevoelig voor vocht. 
Een hoge luchtvochtigheid verkort de levensduur van de apparatuur en 
vocht kan leiden tot schade, corrosie en uiteindelijk uitval van de apparatuur.

Roy van der Hoek
Directeur van  
Van der Hoek Isolatie 

"Wij installeren al tientallen jaren met 
groot succes producten van Armacell 
om technische installaties te 
beschermen tegen condensvorming, 
corrosie en energieverlies.  Wij zijn 
gecertificeerd door Armacell en 
werken volgens de ArmaFlex 
Systeemgarantie. Productkwaliteit en 
vakmanschap waarop u kunt 
vertrouwen."

Amsterdam 1 Datacenter (Nederland)
Het Amsterdam 1 Data Center (AMS1), gelegen in de wijk Schiphol-
Rijk, levert tot 40 MW IT-belasting over een ruimte van 16.000 m2 
na voltooiing. Het wordt beheerd door Global Data Centers, een 
divisie van NTT Ltd., een van 's werelds toonaangevende bedrijven 
op het gebied van technologische diensten. De bekroonde AMS1 is 
ontworpen op basis van uiterst efficiënte en redundante adiabatische 
koelsystemen die voldoen aan de hoogste energie-efficiëntienormen. 
Om condensvorming te voorkomen en het risico op corrosie te 
minimaliseren, werd de complexe koelapparatuur geïsoleerd met  
AF/ArmaFlex door V.D. Hoek Isolatie (Amsterdam).

AF/ArmaFlex
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Als er condensvorming optreedt op technische 
apparatuur, zijn de gevolgen verreikend. Schimmel, 
corrosie, druppelend water uit verlaagde plafonds of 
stilstand als gevolg van ongepland onderhoud kunnen 
snel hoge kosten veroorzaken. Wij bieden systemen 
waarvan de afzonderlijke componenten op elkaar zijn 
afgestemd en die als een compleet systeem worden 
getest. Om professioneel vakmanschap te garanderen, 
kunnen getrainde ArmaFlex installateurs worden 
gecertificeerd en een verlengde garantie krijgen op  
AF/ArmaFlex producten.

Om operationeel te blijven moeten datacenters gekoeld worden. Zelfs kleine 
afwijkingen van de vastgestelde klimaatomstandigheden kunnen enorme schade 

veroorzaken. Als de lucht te droog is, kan dit een elektrostatische ontlading 
veroorzaken en als de lucht te vochtig is, kan er condensvorming ontstaan. Vocht op 

printplaten, in harde schijven en in aansluitbussen kan tot oxidatie leiden. Als de vochtigheid 
schadelijke verontreinigingen bevat die metaalcorrosie kunnen veroorzaken, kan dit leiden tot 
beschadiging van gegevens, dure reparaties of zelfs downtime.

BEPERKT 
CORROSIE ONDER ISOLATIE

CONDENSVORMING 
BEHEERSEN

ONZE SYSTEEMOPLOSSINGEN 

ArmaFix® AF  
voorkomt thermische  
brugvorming en 
condensvorming, biedt 
optimale betrouwbaarheid, 
evenals een snelle en 
gemakkelijke installatie.

Arma-Chek® Silver 
is de ideale optie op 
plekken die 
blootstaan aan 
zwaardere 
mechanische 
belastingen. 

Met ArmaFlex Protect  
kunnen doorvoerkanalen 

eenvoudiger dan ooit worden 
afgedicht. Bovendien waarborgt 

het doeltreffende thermische 
isolatie en een betrouwbare 

condensatieregeling.

AF/ArmaFlex  
biedt superieure prestaties bij lagere totale 
installatiekosten. Dit materiaal zorgt ervoor dat 
voorzieningen betrouwbaar zijn beschermd tegen 
condensvorming en energieverlies gedurende hun 
gehele gebruiksduur. 

OPLOSSINGEN VOOR DATACENTERS
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AF/ArmaFlex 
Onze stof- en vezelvrije isolatie met 

gesloten celstructuur geeft geen 
schadelijke deeltjes af en is 

uitgerust met Micoban-technologie, 
waardoor het een uitstekende 

keuze is voor datacenters.

BESCHERMING TEGEN 
MICRO-ORGANISMEN

STOF- EN 
VEZEL-VRIJ

EcoDataCenter, Falun (Zweden)
Het EcoDataCenter is het eerste klimaatpositieve datacenter ter 
wereld. De site in Falun wordt volledig gevoed door duurzame 
energiebronnen. De overtollige warmte van deze grootschalige 
installatie wordt teruggevoerd naar een verwarmingsinstallatie 
waar het wordt gebruikt om omliggende panden te verwarmen 
en voor de productie van hernieuwbare biobrandstof (pellets). 
Omdat de site zo energie-efficiënt mogelijk is ontworpen, werd het 
innovatieve vloeistofkoelsysteem op chassisbasis geïsoleerd met 
AF/ArmaFlex. 

AF/ArmaFlex

Een van de grootste risico's voor de prestaties van datacenters zijn onzichtbare 
verontreinigende stoffen die vaak worden verspreid door de kanalen van HVAC-systemen 

in de faciliteit. Schadelijke verontreinigingen zoals deeltjes, gassen en micro-organismen 
kunnen gevoelige server-, netwerk- en gegevensopslagapparatuur beschadigen. Omdat HVAC-

units cruciale componenten zijn voor de binnenluchtkwaliteit, moet er isolatie die geen stof of vezels afgeeft, 
worden gebruikt in deze missiekritische 'cleanroom'-omgevingen.

KWALITEIT BINNENLUCHT. 
VERONTREINIGING VERMIJDEN.
Verontreiniging is een constante bedreiging voor gevoelige apparatuur in 
datacenters. Stofdeeltjes en corrosieve gassen kunnen de energie-
efficiëntie in gevaar brengen en IT-apparatuur na verloop van tijd 
beschadigen.

OPLOSSINGEN VOOR DATACENTERS

De stof- en vezelvrije ArmaFlex producten bieden 
bescherming tegen  
micro-organismen. Het kost micro-
organismen veel meer moeite om 
zich te nestelen op het gladde, 
niet-poreuze oppervlak 
van het elastomere 
materiaal, dan in 
mineraalvezels met 
een open celstructuur. 
Dankzij de gesloten 
microcelstructuur 
en de hoge weerstand 
tegen waterdampdiffusie 
zorgt ArmaFlex isolatie voor een 
betrouwbare bescherming tegen condensvorming 
en het binnendringen van vocht. Daarnaast heeft 
het ook een extreem lage VOS-uitstoot  
en kan het een bijdrage leveren aan  
certificeringsprogramma's voor groene 
gebouwen.

Armacell is de enige fabrikant van flexibel 
technisch isolatiemateriaal, die anti-
microbiële bescherming integreert in zijn 
hoogwaardige producten: AF/ArmaFlex en 
SH/ArmaFlex zijn voorzien van Microban®. 
Deze antimicrobiële additieven bieden 
proactieve bescherming tegen schadelijke  
bacteriën, schimmels en meeldauw. 

ONZE OPLOSSINGEN VOOR CLEANROOMS

John-Ove Wallberg  
Department Manager Insulation  
Gävle/Borlänge bij Bilfinger  
Industrial Services Zweden

"AF/ArmaFlex voorkomt 
condensvorming en geeft geen 
stof, vezels of andere deeltjes af 
die de prestaties van gevoelige IT-
apparatuur in de kritieke 
omgeving van een datacenter 
kunnen verstoren."
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Jörg Uhlig
Eigenaar van Uhlig-Isolierung 
(Lübben, Duitsland)

"Bij brand kunnen corrosieve gassen 
in combinatie met bluswater agressie-
ve zuren vormen en aanzienlijke 
brandschade veroorzaken. Bij halog-
eenvrije NH/ArmaFlex komen geen 
corrosieve gassen vrij."

 Comarch AG, Dresden (Duitsland)
In slechts 15 maanden tijd bouwde Comarch AG, een wereldwijd 
softwarehuis, een nieuw Tier III standaard datacenter in Dresden. 
Het complex bestaat uit een nieuwbouw en een gebouw uit het 
einde van de 19e eeuw dat hoogwaardig werd gerenoveerd. Het 
beschikt over een datacenter, kantoren en opleidingslokalen. Voor 
het isoleren van de koelleidingen in de serverruimtes is gebruik 
gemaakt van halogeenvrije NH/ArmaFlex. De apparatuur voor de 
koeling en ventilatie van de technische ruimte en de luchtkanalen 
in de kantoren werden geïsoleerd met AF/ArmaFlex. Delen van de 
geïsoleerde voorzieningen werden vervolgens bekleed met metalen 
Okabell-platen.

AF/ArmaFlex 

Okabell®

NH/ArmaFlex

BESCHERM 
UW 

BEDRIJFSMIDDELEN

BRANDVEILIGHEID
HEEFT DE HOOGSTE PRIORITEIT.
Brand kan nooit volledig uitgesloten worden en ontstaat altijd onverwacht. In 
geval van brand veroorzaken giftige gassen die in combinatie met water 
agressieve zuren kunnen vormen vaak grotere schade dan de brand zelf.

Branden zijn een belangrijke oorzaak van langdurige datacenterstoringen. De hoge 
dichtheid van de stroomvoorziening verhoogt het potentiële brandgevaar. Hoewel 

brand misschien niet het grootste potentiële risico is, kan het verstrekkende gevolgen 
hebben. Als de brand niet onmiddellijk wordt opgespoord en geblust, kunnen gegevens 

onherstelbaar worden vernietigd. De reparatie en het herstel van de faciliteit zullenl hoge kosten 
met zich meebrengen. Ook IT-downtime en bedrijfsonderbrekingen kunnen bedrijven duur komen 
te staan.

LAGE ROOKDICHTHEID
 BIJ BRAND. 

BRAND- 
BEVEILIGING 

ONZE OPLOSSINGEN 
VOOR BRANDBEVEILIGING 

OPLOSSINGEN VOOR DATACENTERS
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// ArmaFlex Ultima 
ArmaFlex Ultima is BL-s1,d0 
geclassificeerd en ontwikkelt 10 
keer minder rook dan traditionele 
elastomere producten in een brand.

Isolatiematerialen die in datacenters worden gebruikt, moeten 
uiterst vlamvertragend zijn, een lage rookontwikkeling hebben 
en halogeenvrij zijn.

// ArmaFlex Protect 
De all-in-one flexibele brandwerende 
barrière voor leidingdoorvoeren zorgt 
voor een effectieve thermische isolatie 
en condensatieregeling.

// NH/ArmaFlex Smart 
We raden onze halogeenvrije isolatie voor 
datacenters ten zeerste aan, omdat dit het 
risico op kostbare gevolgschade bij brand 
minimaliseert.



NH/ARMAFLEX SMART. INNOVATION RELOADED.

Met deze innovatieve oplossing tillen we onze halogeenvrije isolatiematerialen 
naar een hoger niveau. Het nieuwe materiaal is gebaseerd op een innovatieve 
schuimtechnologie en combineert beproefde brandeigenschappen en een hoge 
milieuduurzaamheid met een sterk verbeterde flexibiliteit en uitstekend 
bestand tegen UV-straling en veroudering. 
NH/ArmaFlex Smart. Geen halogenen. Geen compromissen. 

NH/ArmaFlex Smart is uitstekend be-
stand tegen UV-straling en veroudering. 
De weerstand tegen veroudering door 
licht werd bevestigd in versnelde stra-
lingstests. Het halogeenvrije isolatiema-
teriaal heeft een uitstekende lichtstabili-
teit. Binnen kan het worden blootgesteld 
aan natuurlijk en kunstmatig licht zonder 
dat hiervoor extra bekleding nodig is.

BESTAND TEGEN UV- 
STRALING EN VEROUDERING

Bij brand zet NH/ArmaFlex Smart geen 
corrosieve gassen vrij, die in combinatie 
met bluswater agressieve zuren 
kunnen vormen. In zones die speciale 
bescherming vereisen, zoals datacenters 
of cleanroom-industrieën, kan de 
gevolgschade al snel vele malen hoger 
zijn dan de werkelijke brandschade.

MINDER GEVOLGSCHADE  
BIJ BRAND

Bij austenitisch roestvrij staal kunnen 
stresscorrosiescheuren ontstaan wan-
neer spanningen, vocht en chloorionen 
gelijktijdig optreden. Als halogeenvrij 
product kan NH/ArmaFlex Smart het 
risico op stresscorrosiescheuren 
minimaliseren.

VOORKOMT STRESS 
CORROSIESCHEUREN

NH/ArmaFlex Smart geeft 50 procent 
minder rook af dan conventionele 
flexibele elastomeer schuimproducten. 
In geval van brand belemmert rook het 
zicht, waardoor het moeilijk is om vlucht- 
en reddingsroutes te vinden. Daarom 
concentreren zich experts meer op de 
rookontwikkeling en rookconcentratie 
dan op warmteafgifte.

UITSTEKEND  
BRANDGEDRAG

NH/ArmaFlex Smart is halogeenvrij; het 
bevat geen PVC of gechloreerd polyethyleen. 
Het wordt geproduceerd zonder toevoeging 
van broomhoudende vlamvertragers en 
bevat geen gechloreerde paraffinen. Korte 
keten gechloreerde paraffinen worden 
beschouwd als een bedreiging voor de 
gezondheid en het milieu en hun productie 
is in Europa stopgezet. NH/ArmaFlex Smart 
bevat geen korte, middellange of lange 
keten gechloreerde paraffinen. Het product 
voldoet aan het hoogste kwaliteitsniveau van 
de Duitse Sustainable Building Council voor 
brandvertragende bouwproducten.

HOGE MILIEU- 
DUURZAAMHEID 

NH/ArmaFlex Smart

Toen we in 1996 NH/ArmaFlex op de markt 
brachten, waren we de eerste fabrikant die 
halogeenvrije elastomere isolatie 
voor apparatuur aanbood. Een 
innovatie die al snel uitgroeide 
tot een milieuvriendelijke 
standaard in technische 
isolatie.

PRODUCT IN DE KIJKER12/



EXTREEM LAGE ROOKONTWIKKELING

PRODUCT IN DE KIJKER14/ /15PRODUCT IN DE KIJKER

DE EERSTE FLEXIBELE ISOLATIE MET BL-s1,d0 VOOR 
HOGERE PERSONENVEILIGHEID

ArmaFlex Ultima

Met ArmaFlex Ultima hebben we een nieuwe 
veiligheidsstandaard in technische isolatie neergezet. 
Op basis van de gepatenteerde ArmaPrene® 
technologie is ArmaFlex Ultima het eerste flexibele 
technische isolatiemateriaal ter wereld met 
brandklasse BL-s1,d0.  
 
In vergelijking met een standaard elastomeer 
product geeft het brandwerende isolatiemateriaal 
10 keer minder rookontwikkeling en biedt een 
hogere veiligheid in geval van brand.

EXTREEM LAGE 
ROOKONTWIKKELING

BL-s1,d0

Dankzij de lage warmtegeleidingscoëfficiënt 
en de hoge weerstand tegen waterdamp-
diffusie zorgt de ArmaFlex Ultima met 
gesloten celstructuur voor een betrouwbare 
condensatieregeling en een hoge energie-
besparing op de lange termijn. Dit beperkt 
ook het risico op corrosie onder de isolatie 
en vermindert het risico op kosten in ver-
band met downtime, productiviteitsverlies 
of zelfs het stilleggen van de hele faciliteit.

BETROUWBARE THERMISCHE ISO-
LATIE EN CONDENSATIEREGELING

De ArmaFix Ultima pijpsteun isoleert 
de pijpleiding en de bevestiging ervan 
thermisch van elkaar en vormt samen 
met de aangrenzende ArmaFlex Ultima 
isolatie een isolatiesysteem dat op lange 
termijn betrouwbaar is. Voor de installatie 
van ArmaFlex Ultima bieden we een serie 
speciaal samengestelde lijmen, waar-
onder een oplosmiddelvrij product dat 
voorbestemd is voor duurzame bouwpro-
jecten die worden gerealiseerd volgens 
LEED, BREEAM, DGNB of nationale 
bouwprogramma's.

SYSTEEMOPLOSSING VOOR 
MAXIMALE BETROUWBAARHEID

ArmaFlex Ultima biedt een hoog niveau 
van veiligheid op het gebied van milieu en 
gezondheid. Het product behaalt de hoogste 
brandclassificaties zonder het gebruik van 
broomhoudende vlamvertragers en het 
materiaal is vrij van pvc. ArmaFlex Ultima 
voldoet aan de strenge eisen van het Nordic 
Swan Ecolabel, Swedish SundaHus en is 
gecertificeerd door Byggvarubedömningen 
(BVB) en het Swiss Minergie-Eco label.

VEILIGHEID OP HET GEBIED 
VAN MILIEU EN GEZONDHEID

Tot 10 
keer 

minder 
rook

Aangezien rook een aanzienlijk risico vormt 
bij brand in een gebouw, worden de eisen 
aan de rookconcentratie van isolatiemate-
riaal voor apparatuur steeds strenger. Bij 
de beoordeling van het brandgedrag van 
bouwmaterialen beoordeelt de Europese 
brandclassificatie niet alleen de brandbaar-
heid, maar ook de rookconcentratie en de 
productie van vuurdruppels meegewogen. 
Door de rookconcentratie te verminderen, 
verbetert ArmaFlex Ultima het zicht en de 
ademhaling. Daardoor wordt de beschikba-
re tijd voor een veiligere evacuatie in geval 
van brand verlengd.
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DUURZAME BETROUWBAARHEID.
VEILIGE WERKING. 
Als samenleving zijn we sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van onze digitale 
diensten. Om de digitale economie draaiende te houden en waardevolle gegevens en 
virtuele assets te beschermen, moet een compromisloos prestatieniveau worden 
bereikt. Stilstand is geen optie.

OPLOSSINGEN VOOR DATACENTERS

Martin van den Bos
Directeur Gelders Isolatiebedrijf  
in Apeldoorn (Nederland)

"De betrouwbaarheid en duurzaamheid 
van het product zijn cruciaal bij het 
kiezen van technisch isolatiemateriaal 
voor koelapparatuur. Wij gebruiken  
AF/ArmaFlex al meer dan 40 jaar met 
veel succes. Geen enkel ander 
isolatiemateriaal kan zo eenvoudig, 
zuiver en betrouwbaar worden 
geïnstalleerd op koelapparatuur."

Datacenter, Apeldoorn (Nederland) 
ArmaFlex is al tientallen jaren het materiaal dat de voorkeur krijgt 
in veel datacenters. In 2020 werd het isolatiebedrijf GIB (Gelders 
Isolatiebedrijf) gevraagd om de nieuwe koelapparatuur van een HVAC-
systeem te isoleren voor een uitbreiding van een groot datacenter 
in Apeldoorn. Om condensvorming te voorkomen en te zorgen voor 
energiebesparingen waarop op lange termijn kan worden vertrouwd, 
werd koelapparatuur geïsoleerd met AF/ArmaFlex. Delen van de 
bestaande koelsystemen dateren van begin jaren tachtig en werden 
toen geïsoleerd met AF/ArmaFlex. Ongelooflijk, maar waar: de isolatie 
is nog steeds in gebruik en volledig functioneel.

AF/ArmaFlex (1983 – 2020)
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40 jaar in dienst en nog 
steeds effectief tegen 
condensvorming en 
energieverlies, net zo 
betrouwbaar als op de dag 
van installatie. Wat kunt u 
nog meer verlangen van een 
technisch isolatiemateriaal? 

De betrouwbaarheid van datacenters is belangrijker dan ooit. Hun 24/7 werking is 
cruciaal om onze wereld aan de praat te houden, want IT-uitval zou zowel bedrijven 

als consumenten treffen. Datacenters zijn anders dan elk ander gebouw en moeten zo 
goed mogelijk worden beschermd om operationele prestaties te garanderen. De installatie 

van de nieuwste technologie kan een grote bijdrage leveren aan een betere betrouwbaarheid en 
effectiviteit op de lange termijn.

Het monster werd naar de testafdeling 
van Armacell gestuurd en uitvoerig 
onderzocht. Na bijna 40 jaar gebruik 
heeft dit oude stuk AF/ArmaFlex nog 
steeds de technische eigenschappen 
die we garandeerden bij de verkoop. 
De warmtegeleidingscoëfficiënt  
was zelfs beter dan beloofd.

Wij wilden weten of deze 40 jaar oude 
AF/Armaflex isolatie er even perfect 
uitziet als hij nog in technisch opzicht 
functioneert. De aannemer 
van de isolatie mocht een 
monster nemen en vervangen 
door nieuw materiaal. De 
geïsoleerde pijpleiding was 
droog en vertoonde geen 
corrosie onder de isolatie. 



Kies voor BEYOND BETTER om binnendringend vocht, 
warmteverlies, corrosie onder de isolatie en systeemfouten te 
voorkomen.

INSTALL IT. TRUST IT.

JAAR IN
GEBRUIK

40 Wist u dat 98 procent van alle isolatiefouten te maken heeft met vocht? 
Ontoereikende isolatie kan leiden tot condensvorming, verminderde 
thermische prestaties, schimmelgroei en kostbare gevolgschade.  
Zoals bevestigd door het gerenommeerde Fraunhofer Instituut voor 
Bouwfysica in Stuttgart (Duitsland), is ArmaFlex zeer goed beschermd 
tegen binnendringend vocht. Het materiaal met gesloten celstructuur heeft 
een geïntegreerde dampremmende laag en de waterdampbestendigheid 
wordt cel voor cel opgebouwd door het hele isolatiemateriaal heen. Dat is de 
sleutel tot een lange levensduur van onze producten. De hoogst mogelijke 
betrouwbaarheid van de technische isolatie is essentieel voor de langdurige 
werking van de koelsystemen in datacenters. 

De gepatenteerde ArmaFix AF 
pijpsteun zorgt voor een betrouw-
baar isolatiesysteem in de gevoe-
lige zone van de leidingbeugel. 

 1993

AF/ArmaFlex met speciale wand-
diktes wordt in Europa gelanceerd 
en is al snel hét ijkpunt voor ande-
re systemen.

1978

Door een veel fijnere celstructuur 
te ontwikkelen kunnen de tech-
nische eigenschappen van 
AF/ArmaFlex verder worden  
verbeterd: µ ≥ 10.000 en   
λ0°C ≤ 0,033 W/(m · K).

2006

Het eerste flexibele technische  
isolatiemateriaal – ArmaFlex 
 – wordt gepresenteerd  
door ons vroegere moederbedrijf 
Armstrong in de VS.

1954

ONTWORPEN VOOR EEN  
LANGE LEVENSDUUR
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Na de lancering in 1978 hebben we onze AF/ArmaFlex 
premium oplossing voortdurend verbeterd. 

De afgelopen vier decennia hebben we de technische 
eigenschappen van dit schuim met gesloten celstructuur 
verbeterd door de bestendigheid tegen waterdamp te 
verhogen en de warmtegeleidingscoëfficiënt te verlagen.  
Hoe beter een isolatiemateriaal beschermd is tegen 
vochtpenetratie, des te betrouwbaarder en energiezuiniger  
het is.

EEN NIEUW NIVEAU IN DE EVOLUTIE VAN 
AF/ARMAFLEX-TECHNOLOGIE IS BEREIKT.

AF/ArmaFlex Evo

Vandaag de dag presenteren we in de 
achtste generatie  producten een 
nieuwe AF/ArmaFlex-technologie die 
een uitstekende condensatieregeling 
en energie-efficiëntie combineert met 
geavanceerde brandveiligheid. Het 
nieuwe product met B/BL-s2,d0  biedt 
de hoogste isolatiebetrouwbaarheid en 
draagt bij aan de algehele veiligheid in 
gebouwen.

AF
/A

rm
aF

le
x 

Ev
o.

  
In

st
al

l i
t. 

Tr
us

t i
t. VOORKOM  

CONDENSVORM-
ING

BESPAAR  
ENERGIE

GARANDEER  
BRANDVEIL-
IGHEID

 

Ingebouwde Microban® antimicro-
biële productbescherming verhin-
dert de groei van schimmel in  
de isolatie.
 

2010

Lancering van AF/ArmaFlex Evo,  
de nieuwe AF/ArmaFlex voor 
verhoogde veiligheid in geval van 
brand.

 2020

Introductie van de ArmaFlex  
systeemgarantie, een unieke 
partnerstrategie voor getrainde en 
gecertificeerde aannemers.

2009

AF/ArmaFlex.
Altijd het 

 beste product  
van zijn tijd.



ARMACELL GOES  
BEYOND BETTER.

Om ervoor te zorgen dat onze thermische 
en akoestische isolatiematerialen naar 
behoren worden geïnstalleerd, heeft 
Armacell duizenden installateurs over de 
hele wereld getraind in het aanbrengen 
ervan. Wij hebben gespecialiseerde 
trainingscentra op veel locaties en bieden 
ook waardevolle ondersteuning ter 
plaatse. Talloze isoleerders volgen ieder 
jaar onze cursussen voor het installeren 
van onze producten en ontvangen het 
installatiecertificaat van Armacell. 

Bij Armacell streven we in alles naar een buitengewone 
klantervaring. Wij kennen de uitdagingen bij het plannen van 
geavanceerde datacenters en staan klaar om u te helpen uw 
projecten tot een goed einde te brengen. Met onze allround 
dienstverlening ondersteunen wij u van ontwerpfase tot oplevering. 
 

Aan de hand van de app kunt u met onze 
krachtige ArmWin-software alle gangbare 
technische berekeningen uitvoeren – zelfs 
op de bouwlocatie. U kunt eenvoudig de 
minimaal benodigde isolatiedikte bepalen 
voor condensvormingregeling, net als 
de oppervlaktetemperatuur, de warmte-
stroom, de temperatuurveranderingen 
in vloeiende en stationaire media, de 
bevriezingstijden voor waterleidingen en 
de meest voordelige isolatiediktes, d.w.z. 
die met de kortste terugverdientijd.

ArmWin 
Alle technische 
isolatieberekeningen in één 
tool.

ARMWIN – PROFESSIONELE  
ISOLATIEBEREKENINGEN 

ARMACELL  
APPLICATIETRAINING

De toekomst van de bouw is digitaal: 
Business Information Modelling (BIM) 
zorgt dat mechanische voorzieningen 
digitaal gepland, gebouwd en 
geëxploiteerd kunnen worden, van 
ontwerp tot inbedrijfstelling, onderhoud, 
sloop en afvalverwijdering. De BIM plug-
in van Armacell is naadloos geïntegreerd 
in het AutoDesk® Revit® programma en 
verschaft belangrijke productinformatie. 
De software heeft direct toegang tot 
de benodigde gegevens in het model 
en ondersteunt de gebruiker bij 
productkeuze en -configuratie. 

BIM PLUG-IN VOOR PLANNING 
VAN TECHNISCHE ISOLATIE 

Armacell is de eerste producent van 
flexibele technische isolatiematerialen 
die onafhankelijke milieuproductverkla-
ringen (EPD’s) kan overhandigen. Ze zijn 
gebaseerd op een onafhankelijke levens-
cyclusanalyse (LCA) en vormen de sleutel 
tot het ontwerpen van groene gebouwen 
conform groene bouwschema's, zoals  
LEED, BREEAM®, DGNB 
 en andere.

EPD'S VOOR DUURZAME  
BOUWKUNDIGE BEOORDELING
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POSITIEVE 
STAAT 

VAN DIENST

Profiteer van de voordelen  
van onze voortreffelijke 
klantenservice. 
Over de hele wereld vertrouwen 
onze afnemers op de steun van 
verkoopmedewerkers, technische 
consulenten en 
toepassingstechnici.

Uw project verlangt meer. U 
verdient de beste oplossing. Maak 
gebruik van Armacell's originele 
thermische en akoestische 
oplossingen met gesloten 
celstructuur. 

SLIMME OPLOSSINGEN  
VOOR UW BUSINESS

DATACENTERS OVER  
DE HELE WERELD VER-
TROUWEN OP ONZE BE-
WEZEN OPLOSSINGEN.
Slechts een paar voorbeelden van succesvolle projecten.
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Armacell Goes Beyond 
Better. Prestaties 
boven verwachting 
stimuleren – en 
vandaag en morgen 
ondersteuning krijgen.

// China 
 China Securities and Futures Industry  
 South Information Technology Centre, 
 Guangdong 
 China Mobile, Guangdong

// Duitsland 
 Lichtenberg High Performance Computer  
 van de Technische Universiteit, Darmstadt 
 Comarch AG, Dresden

// India 
 Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore 
 BNP Paribas, Bangalore 
 NTT-NetMagic DC7, Mumbai

// Koeweit 
 Boubyan Bank Data Center, Kuwait City

// Nederland 
 Amsterdam 1 Data Centery, Amsterdam 
 Dataplace Data Center

// Spanje 
 Datacenter van BBVA in Tres Cantos,  
 Madrid

// Zweden 
 EcoDataCenter, Falun

// VS 
 Google Data Center, Texas 
 Facebook Data Center, Utah 
 Microsoft Data Center, Illinois 
 CloudHQ Data Center (LC2), Virginia 
 Intel Ronler Acres Campus, Oregon



Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder specifieke condities volgens de betreffende testnormen. Armacell 
neemt alle voorzorgsmaatregelen om deze gegevens en technische informatie up-to-date te houden, maar doet of geeft geen enkele toezegging of garantie, 
expliciet of impliciet, met betrekking tot nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze gegevens en technische informatie. Armacell neemt ook geen enkele 
aansprakelijkheid op zich ten aanzien van een persoon, voortvloeiend uit het gebruik van deze gegevens of technische informatie. Armacell behoudt zich het 
recht voor om dit document op elk moment in te trekken, te wijzigen of aan te passen.  
De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat gecontroleerd wordt of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor 
professionele en correcte installatie  
en naleving van de relevante bouwvoorschriften ligt bij de klant. Dit document vormt geen juridisch aanbod of contract en maakt er ook geen deel van uit. 
Uw vertrouwen betekent bij ons van Armacell werkelijk alles. Wij willen u dus laten weten welke rechten u hebt, zodat u eenvoudiger kunt begrijpen welke 
informatie wij verzamelen  
en waarom. Als u wilt weten hoe wij uw gegevens verwerken, raadpleeg dan onze verklaring over ons Privacybeleid.

© Armacell, 2021. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken met ® of TM zijn handelsmerken van de Armacell Group. MICROBAN® is een geregistreerd han-
delsmerk van Microban Products Company en wordt hier met toestemming gebruikt. LEED® staat voor Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED® 
en het bijbehorende logo is een handelsmerk van de U.S. Green Building Council® en wordt hier met toestemming gebruikt. UL, de UL-logo's en het UL-merk zijn 
handelsmerken van UL LLC© 2013. AutoDesk® en Revit® zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc.
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Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en als marktleider op het gebied van speciaal 
ontwikkelde schuimen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen 
die een duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage 
aan de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.000 
medewerkers en 24 productiefaciliteiten in 16 landen is de onderneming actief in twee hoofdsectoren: Advanced 
Insulation en Engineered Foams. Armacell concentreert zich op isolatiemateriaal voor technische voorzieningen, high-
performance schuimen voor high-tech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste technologische ontwikkeling met 
aerogel dekens. Meer informatie vindt u op: www.armacell.com.

Voor productinformatie kunt u terecht op: 
www.armacell.nl

OVER ARMACELL


