
FLEXIBLA LJUDDÄMPNINGSLÖSNINGAR

www.armaflex.se

ArmaComfort® 
Vår pionjäranda har alltid varit en del av Armacells DNA. Vi är välkända 
för vår flexibla värmeisolering och nu har vi lanserat den bästa 
ljuddämpningsteknologin. Våra nya ArmaComfort Barriers minskar 
störande buller påtagligt och ger miljövänlig, synlig eller osynlig 
ljuddämpning – halogen- och bitumenfri.
ArmaComfort. För tystnadens komfort. 

ArmaFixArmaComfort

(O)SYNLIGT
BULLERSKYDD



Buller påverkar vårt liv mer och mer. Vare sig vi är på arbetet, i allmänna 
byggnader, utomhus eller hemma – så utsätts vi alla för buller. I arbetsmiljöer är 
det mycket viktigt med ljudisolering för att kommunikationen ska fungera effektivt 
och de anställda må bra. Ljudisoleringslösningar är nyckeln till ökad produktivitet.  

I takt med att städerna växer och utvecklas, vill vi ha det lugnt och tyst i våra hem. 
Ljudisolering i byggnader innebär välbefinnande och komfort, men även ostördhet, 
intimitet och en känsla av säkerhet. Den ökade uppskattningen av privat 
livsutrymme återspeglas i högre krav. Nuförtiden förväntar sig hyresgäster och 
köpare bättre bullerkontroll. 

VÄRLDEN ÄR BULLRIG. DET 
ÄR HÖG TID ATT MINSKA 
STÖRANDE LJUD

REGLERA BULLER

02/ ARMACOMFORT BARRIERS

För att skydda människor från bullrets negativa påverkan och värna 
om deras hälsa, kräver Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/49/EG gällande omgivningsbuller att medlemsstaterna ska ta 
fram program för bullerhanteringsåtgärder. Riskerna i samband med 
bullerexponering på arbetet definieras i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/10/EG. 

I de flesta europeiska länder specificerar byggnadslagar 
ljudisoleringskrav för bostadshus. Kraven och klassificeringarna 
skiljer sig vida åt, både när det gäller ljudisoleringens kvalitet och 
de deskriptorer som används. Under de senaste fem åren har flera 
europeiska länder implementerat eller föreslagit striktare krav.

TYSTA ZONER 
FRÄMJAR

Ljudtrycksnivån i vanliga 
omgivningsljud (dB)

Smärttröskel

Extremt hög ljudstyrka

Mycket hög ljudstyrka

Hög ljudstyrka

Måttlig till låg ljudstyrka

Svag ljudstyrka
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FÖR 

94 % ÄR 
NYCKELN EFFEKTIV 
BULLERKONTROLL*

TAR SIG AN BULLERPROBLEM

De finns ekonomiska lösningar som är enkla att 
installera, som tar sig an bullerutmaningar i 
byggnader. Den enklaste vägen till en tyst och 
bekväm miljö är att minska ljudet med robust 
material som står emot överföring av ljudvågor. 
Enkelt uttryckt är det så att ljudöverföringen 
kommer att minska när massa placeras mellan 
ljudkällan och dess mottagare. 

Ett materials bullerminskningsprestanda kan definiera som 
dess förmåga att minska det ljud som går igenom det. 
Nyckelvärdet är index för viktad ljudminskning (Rw i dB). Det 
är en sifferuppskattning av luftburen ljudisolering mellan 
rum, över ett antal frekvenser. Ju tätare och mer 
ogenomträngligt ett material är, desto bättre blockerar och 
minskar det ljudöverföringen från ett rum till ett annat.

LJUDÖVERFÖRINGSFÖRLUST

*Resultat i en representativ undersökning bland boende i Tyskland



BULLERSKYDD
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Armacells ljudkomfortlösningar ger bättre livskvalitet för boende i städer och 
pendlare. De förbättrar hälsan och säkerheten på arbetsplatsen genom att de 
minskar bullret. Genom att skapa tysta zoner och bullerkorridorer kan man 
minska negativ påverkan i anslutning till bullerexponering – i byggnader 
industriella miljöer och fordon. ArmaComfort bullerbarriärer ger överlägsen 
minskning av ljudöverföring. Med denna nya ljuddämpningsteknologi tillsätter 
man massa på väggar och mekanisk utrustning utan att utrymme går förlorat – 
osynliga eller synliga konstruktioner på befintliga skiljeväggar. Våra flexibla 
EVA/EPM-ark är utformade för att uppfylla huvudkraven för tillämpningar inom 
bygg-, transport- och industribranschen.

Armacell. Making a difference around the world.

NJUT TYSTNADENS 
KOMFORT

UPP TILL 

-30dB 
MED BARA 

3 mm



Upptäck Armacells två nya tystnadsytor: en svart ljudbarriär för dolda 
applikationer i väggar, tak och HVAC-konstruktioner och ett pärlvitt ark 
för visuellt tilltalande ad-hoc-lösningar. ArmaComfort. För tystnadens 

komfort.

BULLERSKYDD

// ArmaComfort Barrier B
Svart högpresterande, mass-loaded 
(massakompakt) bullerbarriär för 
applikationer i väggar, tak och HVAC-
konstruktioner.

// ArmaComfort Barrier P
Visuellt tilltalande, högpresterande, mass-
loaded (massakompakt) bullerbarriär för 
bullerskydd på befintliga skiljeväggar, 
luftkanaler och utrymmen där man vistas. 
 
Våra förstklassiga självhäftande lösningar 
är B-s2,d0-klassificerade, IMO-certifierade 
och klassificerade enligt UL94. De kan 
målas med vattenbaserade akrylprodukter.*

SJÄLV-HÄFTANDE  
Snabbt, enkelt och rent: 
ArmaComfort Barriers är 
självhäftande. Dra bara bort 
skyddspapperet och limma 
ljudbarriären på den torra, 
dammfria ytan.** Fri från 
krångel och lösningsmedel.

TJOCKLEKES 
ArmaComfort Barrier P finns i 
tjocklekar på 1, 2, 3, 4 och 5 mm. 
ArmaComfort Barrier B erbjuds 
för väggtjocklekar på 2, 3 och 4 
mm.

ARMACOMFORT BARRIER B ALU  
Denna barriär med yta av 
aluminiumfolie har fått högsta 
brandklassningen (B-s1,d0) för 
organiska produkter. Det hållbara 
och slittåliga höljet kombinerar en 
snygg silverliknande yta med skydd 
som är enkelt att rengöra i 
industriella miljöer. 
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**  Placera ingen ytterligare 
vikt (t.ex. möbler, tv, 
spegel etc.) på 
ljudbarriären.

*  Kontakta vår service 
för att kolla 
kompatibilitet för det 
hölje du vill ha.

Kontrollera och läs i riktlinjerna för applicering av 
ArmaComfort Barrier innan du påbörjar 
installationen.



  

Ljudisolering har utvecklats mycket. I början ansågs blyplåt 
vara det perfekta ljuddämpningsmaterialet på grund av dess 
höga densitet och låga styvhet. Det användes för att tillverka 
ljudväggar och andra ljuddämpningskonstruktioner i 
årtionden. Idag vet vi att bly har en neurotoxisk effekt och att 
det lagras i skelettet. Man misstänker även att det är 
cancerframkallande och till följd av dess omfattande 
användning är bly världens mest förödande miljögift. 

DEN BÄSTA LJUDDÄMPNINGSTEKNOLOGIN      

»  VÅR PIONJÄRANDA HAR ALLTID 
VARIT EN DEL AV ARMACELLS 
DNA«

Det ersattes av bitumen, som användes som papp eller 
tungt folie, men även som hetbitumen. Detta material är 
inte bara användarovänligt att applicera, resultaten är 
också otillfredsställande till följd av dess 
temperaturkänslighet samt att det försämras med 
tiden. Det kan spricka i kyla, smälta i värme och kan 
deformeras under mekanisk stress och få en plastisk 
deformering som inte går att återställa, och som även 
kallas retardation. 

Å andra sidan är PVC-baserade ljudbarriärer inte 
flexibla. De innehåller halogener som utvecklar hög 
rökdensitet vid brand och de kan avge korrosiva eller 
giftiga gaser.

VÅR SENASTE INNOVATION: LEDANDE 
LJUDDÄMPNINGSTEKNOLOGI

JÄMFÖRELSE AV LJUDDÄMPNINGSMATERIAL  

Återvinningsbar

Egenskaper vid 
brand

TransmissionsförlustFlexibilitet

Temperaturkänslighet

Hållbarhet

Enkel applicering

Hälsa och säkerhet

Halogenfri

Bly Bitumen PVC EVA-EPM
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ÖVERLÄGSNA 
LJUDPRESTANDA

BÄTTRE EGENSKAPER VID 
BRAND

SPARAR UTRYMME

ENKLA ATT INSTALLERA MILJÖ-VÄNLIGA

//  Överlägsna transmissionsförlustprestanda med ultratunna tjocklekar
//  Flexibla, böjbara, enkla att skära till, ingen extra stomme krävs
//  Brandsäkra, låg rökutveckling, inga brinnande droppar
//  Halogen-, fosfat-, bitumen- och blyfria samt återvinningsbara 
//  Rörbeständiga, hållbara och klarar av de flesta kemikalier
//  Passar till nya applikationer och applikationer som ska göras om 

ArmaComfort Barriers har 
enastående egenskaper när det 
gäller ljudtransmissionsförlust, 

över ett brett frekvensområde.

ARMACOMFORT BARRIERS HAR EN 
BAS AV EN UNIK EVA/EPM-
BLANDNING OCH ERBJUDER EN 
PERFEKT KOMBINATION AV 
TEKNISKA OCH MEKANISKA 
EGENSKAPER OCH ÄR ENKLA ATT 
INSTALLERA.

2 mm  
Rw =  
27 dB

»  Det mänskliga örat 
upplever en minskning på 
10 dB som en halvering av 
bullret. «

LJUDTRANSMISSIONSFÖRLUST FÖR ARMACOMFORT BARRIERS

3 mm  
Rw =  
30 dB

4 mm  
Rw =  
32 dB
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SKYDDSSKÄRM 
Luftkonditioneringskompressorer, 
värmepumpar och aggregatrum kan orsaka 
oacceptabla bullernivåer i byggnader. 
I industriella miljöer kan generatorer, 
pumpar, tryckpressar eller annan tung 
utrustning leda till försämrad hörsel och 
utsätta personalens hälsa och säkerhet för 
risker. Inhägnader, skyddsskärmar, mobila 
skiljeväggar eller staket kan enkelt kläs 
med ArmaComfort Barriers.

MELLANTAKSUTRYMME 
När ljudet överförs genom element som 
delas med intilliggande strukturer, uppstår 
flankerande ljud. Flankerande ljud kan 
lätt överskrida direkttransmission och de 
prestanda som uppnås av ljudbarriärer kan 
gå totalt förlorade. ArmaComfort Barriers 
som monteras i utrymmet ovanför innertak 
och mellan skiljeväggar minimerar 
flankerande buller.*

OSYNLIG

SYNLIG

UTFORSKA MÅNGA OLIKA SÄTT ATT MINSKA STÖRANDE 
BULLER MED HJÄLP AV EN ENDA PRODUKTLÖSNING. ARMA-
COMFORT BARRIERS ERBJUDER ÖVERLÄGSNA AKUSTISKA 
PRESTANDA. SYNLIG      ELLER OSYNLIG     .
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RENOVERAD SKILJEVÄGG 
Ett enkelt utrymmesbesparande och 
kostnadseffektivt sätt att uppnå mycket 
förbättrade akustiska prestanda i bostadshus 
och andra byggnader: Det är bara att limma 
på de visuellt tilltalande självhäftande 
ArmaComfort Barrier P-arken på befintliga 
väggar, så får man en mycket förbättrad 
ljudkontroll på bara några timmar.* Kontakta 
vår tekniska service för att kontrollera 
kompatibilitet på den yta som önskas.

NY SKILJEVÄGG
Ändringar i konstruktionspraxis har medfört en 
ökad användning av lättviktskomponenter i moderna 
byggnader. Eftersom material med låg massa ger dålig 
ljudtransmissionsförlust, fortplantar sig bullret enkelt 
genom väggar och golv. ArmaComfort Barriers som 
monteras mellan gipsväggar minskar ljudöverföringen 
påtagligt och förbättrar prestanda vid kritiska frekvenser 
som genereras från intilliggande rum och miljömässigt 
buller.

UTRYMMEN
Bullret i fabrikshallar och maskinrum överskrider ofta acceptabla nivåer och 
kan försämra personalens möjlighet till kommunikation och koncentration. 
Med ArmaComfort Barriers kan du enkelt omvandla mötes- eller kontrollrum 
till ljudisolerade utrymmen och på så vis skapa en tyst, säker och bekväm 
arbetsplats. 

HVAC 
HVAC-system skapar och transporterar ljud från ett rum till 
ett annat. Om de inte behandlas akustiskt fungerar rör och 
kanaler som en väg som transporterar ljud genom byggnader. 
Buller från fläktar och motorer överförs via kanaler och 
galler som visslande eller rasslande ljud. Med ArmaComfort 
Barriers kan transmissionsförlusten i rör och kanaler 
förbättras påtagligt och bullret därifrån minimeras. 

 * Lokala regler (t.ex. brandväggar) måste följas.



ARMACOMFORT. FÖR TYSTNADENS KOMFORT.

Minska störande buller med våra ArmaComfort Barriers. Vare sig du 
behöver akustiska barriärer i lättare industriella miljöer, ljudskiljeväggar i 
byggnader eller bullerdämpning i fordon, så kan du enkelt skapa tysta zoner 
med våra högpresterande akustiska barriärer. 

Ditt projekt kräver mer. Du förtjänar den bästa lösningen.  
Upplev skillnaden.





Alla data och all teknisk information bygger på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de tekniska 
standarder som används som referens. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda tillämpningen. Ansvar för 
professionell och korrekt installation i enlighet med relevanta byggnadsregler ligger hos kunden. Armacell vidtar alla försiktighetsåtgärder för att 
garantera att informationen i detta dokument är korrekt och alla yttranden, teknisk information och rekommendationer häri ansågs vara korrekta 
vid publiceringstillfället. Genom att beställa/ta emot produkter accepterar du Armacells allmänna säljvillkor och -bestämmelser som gäller i den 
aktuella regionen. Beställ ett exemplar om du inte har detta dokument.

© Armacell, 2019. ArmaComfort är ett varumärke för Armacell Group. ® och TM är varumärken för Armacell Group och registrerade i EU, USA och 
andra länder.
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Som uppfinnare av flexibelt skum för isolering av utrustning och ledande leverantör av tekniska skum, utvecklar Armacell 
innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar hållbart mervärde för företagets kunder. 
Armacells produkter bidrar avsevärt till den globala energieffektiviteten och gör därmed skillnad varje dag. Med 3 100 
anställda och 24 produktionsanläggningar i 16 länder har företaget två huvudverksamheter, avancerad isolering och 
tekniska skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, högpresterande skum för högteknologiska 
och lättviktiga tillämpningar och nästa generations teknologi för aerogel-filtar. För mer information, gå till: 
www.armacell.com.

Mer information hittar du här: 
www.armaflex.se

OM ARMACELL

ArmaFixArmaComfort


