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Isolatie technologie

www.armacell.nl

Het isoleren van mechanische apparatuur is één van de eenvoudigste 
en efficiëntste manieren om energie te besparen op schepen.  
Met de isolatieoplossingen van Armacell kunnen rederijen rekenen 
op jarenlange besparingen op energiekosten en wordt het risico op 
uitval van apparatuur door ongepland onderhoud geminimaliseerd. 
Licht. Flexibel. Betrouwbaar.
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OPLOSSINGEN

3.100
werknemers wereldwijd

24
productiefaciliteiten  
in 16 landen op  
4 continenten

500
actieve octrooien

Wij zijn de uitvinders van flexibele schuimen voor de isolatie 
van apparatuur. Onze lichtgewicht thermische, akoestische en 
mechanische oplossingen bieden duurzame toegevoegde waarde 
voor onze klanten. Elke dag weer leveren onze producten wereldwijd 
een belangrijke bijdrage aan energie-efficiëntie en maken daarmee 
het verschil. Wij bieden oplossingen voor de uitdagingen van de 
megatrends van vandaag, zoals energie-efficiëntie, gewichtsreductie, 
globalisering van voedingsbronnen en akoestisch comfort. 
Onze producten blinken uit in functionaliteit en installatiegemak. 

Onze bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het bevorderen en 
optimaliseren van energie-efficiëntie van apparatuur en een 
duurzamer gebruik van middelen. 

Armacell. Een merkbaar verschil. Wereldwijd.

// Wereldwijd
Bijna 3.100 werknemers, 
24 locaties, 16 landen, vier 
continenten: De Armacell 
Group is wereldwijd 
actief met medewerkers 
van wel 70 verschillende 
nationaliteiten over de 
hele wereld. 

// Gepassioneerd
Gedreven en professioneel 
denkende medewerkers met 
een ondernemersmentaliteit 
zijn ons grootste goed. 
De gedeelde waarden van onze 
mensen zijn: klantervaring, 
betrokkenheid, autonomie 
en verantwoordelijkheid, 
integriteit en duurzaamheid.

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

miljoen m3

isolatie geproduceerd  
per jaar

5

MAXIMALE  
ENERGIEBESPARING.
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WAT WIJ LEVEREN

TECHNISCHE ISOLATIE 
Technische apparatuur moet worden beschermd tegen ener-
gieverliezen en condensvorming. Alleen gesloten celmateria-
len kunnen effectief voorkomen dat vocht het isolatiemateriaal 
binnendringt en bieden duurzame corrosiebescherming voor 
installaties. Onze flexibele elastomeerschuimen hebben een 
materiaalstructuur die geheel gesloten is. De dampremmende 
laag blijft zo niet beperkt tot een dun laagje folie, maar bestaat 
uit de hele dikte van het isolatiemateriaal van gesloten cellen. 
De zeer flexibele materialen verhogen de energie-efficiëntie 
van de apparatuur, voorkomen condensvorming, bevorderen 
de corrosiebescherming en zorgen ervoor dat leidingen op de 
gewenste temperatuur blijven.

LEIDINGBEUGELS
Leidingbeugels vormen een potentieel zwakke schakel 
in isolatietoepassingen. Als de leiding niet thermisch is 
geïsoleerd van de beugel, worden thermische bruggen 
gevormd en kan condensvorming optreden. Dit leidt tot 
aanmerkelijke energieverliezen en een hoger risico op 
schade door corrosie, met de hoge herstelkosten van 
dien. Met onze speciale oplossingen voor leidingmontage 
voor koude toepassingen kunt u zeker zijn van optimale 
prestaties van uw isolatie, ook op de lange termijn. Onze 
montageproducten zijn afgestemd op de verschillende 
isolatie-assortimenten en voorkomen doeltreffend dat er 
thermische bruggen worden gevormd.

DOORVOEREN
Technische installaties als leidingen, luchtkanalen en 
elektrische kabels vormen een potentieel brandrisico. 
Ze lopen door brandwerende afscheidingen (schotten 
en dekken) heen en vormen een pad waarlangs 
vlammen en rook zich kunnen verspreiden tijdens 
een brand. Leidingwerk is van groot belang voor de 
veiligheid op schepen en doorvoeren moeten vakkundig 
worden afgedicht. Elastomere isolatieproducten met 
intumescerende eigenschappen kunnen gemakkelijk 
worden geïnstalleerd in uiteenlopende toepassingen en 
vergroten de betrouwbaarheid van barrières aanmerkelijk.

OMMANTELINGEN 
Op plekken die blootstaan aan zwaardere mechanische 
belastingen, moet technische isolatie worden afgedekt om 
deze te beschermen tegen beschadigingen. Wij hebben 
flexibele ommantelingssystemen ontwikkeld die een 
effectief alternatief voor metalen ommantelingen vormen. 
Deze systemen vormen een robuuste bescherming tegen 
weersinvloeden, mechanische krachten en corrosie onder 
isolatiematerialen, en besparen ook nog eens tijd en geld. 
Onze vooraf ommantelde elastomere isolatieproducten 
verlagen de fabricage- en installatiekosten aanmerkelijk.

// ArmaFlex® 
Dankzij de unieke combinatie van technische en 
installatiekenmerken bieden onze ArmaFlex producten 
superieure prestaties bij lagere totale installatiekosten. 
De materialen zijn flexibel en gemakkelijk te installeren, 
zelfs bij beperkte installatieruimte aan boord.

// ArmaFix® 
ArmaFix leidingbeugels bieden maximale betrouwbaarheid. 
Onze leidingbeugels zijn een systeemoplossing die sneller, 
gemakkelijker en met minder gedoe kunnen worden geïn-
stalleerd dan standaard beugels en conventionele dragers. 
Onze leidingbeugels bestaan uit drukbestendige dragen 
segmenten van PET, omhuld door gesloten celmateriaal. 

GESLOTEN-
CEL-

STRUCTUUR

Producten van ArmaFlex garanderen maximale 
energie-efficiëntie en een betrouwbare werking 
gedurende de hele levensduur van de apparatuur. 

En omdat de kunststof kern is gemaakt van PET van 
gerecyclede flessen, dragen onze leidingbeugels 
nog eens extra bij aan het behoud van natuurlijke 
hulpbronnen. 

SYSTEEM 
OPLOSSING

// ArmaFlex® Protect 
Met ArmaFlex Protect kunnen leidingdoorvoeren beter 
dan ooit worden afgedicht. Door de bewezen kwaliteiten 
van ArmaFlex te combineren met een intumescerende 
component, is verspreiding van brand nagenoeg uitgesloten. 
Tegelijk garandeert dit product doeltreffende thermische 
isolatie en een betrouwbare condensatieregeling. 

// Arma-Chek® 
Door zijn lage dichtheid en uitstekende scheurvastheid 
is Arma-Chek Juna ideaal voor scheepstoepassingen. 
Anders dan conventionele isolatiematerialen en afwerkingen, 
kunnen deze ommantelde producten in één stap worden 
geïnstalleerd. Het materiaal is UV-bestendig en de interne 
diktes kunnen worden gespecificeerd dankzij het sterk 
absorberende zwarte oppervlak.

BRAND- 
BARRIÈRE

Dit product garandeert betrouwbare brandveiligheid 
in alle afscheidingen van klasse A (dekken en schotten 
van klasse A-60) zonder gecompliceerde aanvullende 
maatregelen te hoeven treffen. FLEXIBELE 

2-IN-1 
SYSTEMEN

Arma-Chek Juna kan worden geïnstalleerd op 
leidingen voor brandbare en niet-brandbare stoffen.
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Cruiseschepen zijn in feite kleine, 
drijvende steden en hebben een soort-
gelijke energiebehoefte. Klimaatrege-
ling alleen al is verantwoordelijk voor 
30 tot 40 % van het energieverbruik. 
Het isoleren van technische voorzie-
ningen met elastomere materialen is 
één van de eenvoudigste en efficiënt-
ste manieren om energie te besparen. 
Onze isolatiematerialen kunnen de 
energie-efficiëntie drastisch verhogen, 
voor aanmerkelijk lagere bedrijfskos-
ten op schepen. 

Vochtige isolatie is ongeveer net zo 
effectief als een natte wollen jas in de 
winter. Deze beschermt de uitrusting 
niet meer tegen energieverlies of 
corrosie. Om condensvorming op 
apparatuur te voorkomen, worden 
gesloten celmaterialen met een hoge 
dampdichtheid gebruikt om koude 
leidingen te isoleren. Onze oplossingen 
bieden duurzame, betrouwbare 
bescherming tegen condensvorming 
op technische apparatuur. 

Op passagiersschepen wordt veel gevraagd 
van klimaatregelingssystemen om 
onderdeks een aangename temperatuur 
te garanderen. Hierdoor wordt de zilte 
zeelucht ook ontvochtigd en ontdaan van 
zout. ArmaFlex isolatiematerialen zijn stof- 
en vezelvrij. De antimicrobiële Microban® 
technologie beschermt AF/ArmaFlex 
gedurende de hele levensduur tegen 
bacteriën en schimmels. 

Onze producten vormen wereldwijd de 
standaard voor kwaliteit van flexibele 
technische isolatiematerialen. Bijna 
alle belangrijke innovaties op het gebied 
van flexibele technische isolatie zijn 
afkomstig van Armacell. In 2012 waren 
wij bijvoorbeeld de eerste fabrikant die 
een flexibel technisch isolatiemateriaal 
met een extreem lage rookdichtheid 
ontwikkelde. Zo biedt ArmaFlex Ultima 
een hogere veiligheid in geval van 
evacuatie bij brand.

Om ervoor te zorgen dat onze 
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. 

Het isoleren van technische apparatuur 
is één van de eenvoudigste en 
efficiëntste manieren om de CO2-uitstoot 
wereldwijd te verlagen. Door producten 
van ArmaFlex te installeren, wordt 
140 keer zoveel energie bespaard als 
het kost om dezelfde producten te 
maken, te vervoeren en af te voeren 
aan het einde van hun levensduur. 
Wij waren de eerste fabrikant van 
flexibele technische isolatiematerialen 
die dergelijke levenscyclusanalyses liet 
uitvoeren en milieuproductverklaringen 
publiceerde. 



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

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

// MS Plancius 
  Een drijvend maritiem laboratorium 

omvormen tot een modern expeditieschip, 
Hansweert, Zeeland (Nederland)

// Astute-klasse van de Royal Navy  
 Nucleaire onderzeeërs  
 (Verenigd Koninkrijk)

//   Schepen van de Koninklijke Marine 
van Brunei  
(Koninkrijk van Brunei)

// Beowulf  
  Klantspecifieke Lavranos 43’ zeilboot, 

Brits-Columbia (Canada) 
// T-AKE US  
  General cargo-schepen van de 

Amerikaanse marine, San Diego (VS)

// Seahawk 
 Trinity Yachts (VS)

// ANZAC-fregatten  
 HMAS Parramatta en andere fregatten  
 van de Royal Australian Navy (Australië)

// Indian Navy 
 (India)

//  Cruiseschepen van de Voyager-, Oasis-, 
Freedom-, Spirit- en Fantasy-klassen

 gebouwd bij Kvaerner Masa Yards, 
 Helsinki, Turku (Finland)

//  Alle cruiseschepen (klassen: Breakaway, 
Breakaway-Plus, Dawn, Jewel, Leo, 
Quantum, Solstice, Dream, Radiance, 
Sphinx, Ikarus)  
gebouwd op de Meyer Werft, 
Papenburg (Duitsland) 

//  Onderzoeksschip Sonne  
(onderscheiden met het ‘Blue 
Angel’ ecolabel), Meyer Werft, 
Papenburg (Duitsland)

//  Carnival Horizon  
Fincantieri, Marghera-werf (Italië)

//   MSC Seaview  
Fincantieri, Monfalcone-werf (Italië)
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CRUISESCHIP AIDA
Over de jaren heeft Meyer Werft in Papenburg (Duitsland) 46 luxe 
lijnschepen voor veeleisende klanten over de hele wereld gebouwd. 
Voor de isolatie van leidingen voor gekoeld water en koelsystemen, 
vertrouwt de werf op producten van Armacell. Met AF/ArmaFlex 
en ArmaFix AF leidingdragers worden condensvorming en 
energieverliezen effectief voorkomen.

SCHEPENDIE AL VERTROUWEN  
OP ONZE OPLOSSINGEN

OVER DE HELE WERELD 
HEBBEN REDERIJEN 
GEKOZEN VOOR 
ISOLATIEMATERIALEN 
VAN ARMACELL VOOR 
HUN PROJECTEN. 
DIT ZIJN ENKELE 
VOORBEELDEN 
VAN PROJECTEN 
WAAR ARMACELL IS 
TOEGEPAST:

LANGE 
STAAT VAN  

DIENST



Ga naar onze website 
voor meer informatie 
over onze producten:
arma.link/marine

  UW SPECIFICATIES ONZE OPLOSSINGEN UW VOORDELEN

// Rederijen
Cruiseschepen hebben bijna net zoveel 
energie nodig voor airconditioning en 
koeling als voor de aandrijving. De lichte 
isolatiematerialen van Armacell verbeteren 
de energie-efficiëntie van apparatuur 
gedurende vele jaren. Onze oplossingen met 
Wheelmark-certificering bieden langdurige 
bescherming tegen condensvorming en 
energieverliezen en verminderen hinderlijke 
geluiden van leidingen en kanalen. 

// Scheepswerven
Onze producten bieden superieure 
prestaties bij lagere totale installatie-
kosten. Door continue interne en externe 
kwaliteitsbewaking kunt u rekenen op 
de allerhoogste kwaliteit. Wij bieden 
systeemoplossingen die de grondige 
maritieme inspecties moeiteloos 
doorstaan. Wij ondersteunen u van 
ontwerpfase tot oplevering met onze 
allround dienstverlening. 

// Installateurs
Onze zeer flexibele isolatiematerialen 
zijn stof- en vezelvrij en kunnen netjes, 
eenvoudig en snel worden geïnstalleerd, 
ook met de beperkte beschikbare ruimte 
op schepen. Onze systeemoplossingen 
omvatten leidingdragers, brandwerende 
barrières en een nieuwe generatie 
innovatieve kleefstoffen. Wij weten 
van wanten en bieden trainingen over 
toepassingen, ondersteuning ter plaatse 
en vakkundig advies tijdens elke fase 
van uw project. 
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KIEZEN
WIJ BEGRIJPEN DE 
UITDAGINGEN VAN DE 
SCHEEPSBOUWINDUSTRIE 
VAN NU EN LEGGEN ONS 
TOE OP HET CREËREN 
VAN EEN BUITENGEWONE 
KLANTERVARING. ARMACELL. 
UW THUISHAVEN VOOR 
ISOLATIE VAN APPARATUUR.

ARMACELL. 
MIS DE  
BOOT NIET.



Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder specifieke condities volgens de betreffende testnormen. 
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. Armacell doet er alles aan om de juistheid 
van de gegevens in dit document te garanderen en alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document worden geacht correct 
te zijn op het moment van publicatie. Door het bestellen/afnemen van de producten aanvaardt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Armacell 
voor uw betreffende regio. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen als u dit nog niet hebt ontvangen.

© Armacell, 2019. ArmaFlex is een handelsmerk van de Armacell Group.  
® and TM zijn handelsmerken van de Armacell Group en geregistreerd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en overige landen.
00207 | Armacell | Shipyard insulation technology | Mktbrochure | 092019 | EMEA | NL

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 3.100 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.nl

OVER ARMACELL


