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JEDYNY SYSTEM ZAWIESZEŃ RUR DLA
SYSTEMÓW ARMAFLEX W KLASIE BL-s1;
d0 Z NISKĄ EMISJĄ DYMU

• Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wyjątkowo niskiej
emisji dymu w przypadku pożaru.

• Spełnia wymagania zrównoważonego budownictwa.
• W pełni zgodny z asortymentem Armaflex Ultima.
• Zapobiega powstawaniu mostków cieplnych i strat

energii oraz minimalizuje emisję CO₂

• Pierwsza elastyczna izolacja o zamkniętej strukturze
komórkowej spełniająca wymogi Euroklasy BL-s1;d0.

• Doskonała ochrona przed występowaniem dyfuzji
pary wodnej w długim okresie czasu.

• Niska przewodność cieplna zapewniająca
oszczędności energii.



Dane Techniczne - Armafix Ultima

Krótki opis Uchwyt do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych zapobiegający powstawaniu kondensacji w miejscach podwieszeń. Pojedynczy element z
samoprzylepnym zamknięciem.

Rodzaj materiału Elementy nośne wykonane z PET osadzone w piance kauczukowej Armaflex Ultima; zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej blachy
aluminiowej o grubości 0,8mm, pełniącej również funkcję bariery zatrzymującej parę wodną przed dyfuzją w kierunku elementów nośnych.

Kolor niebieski

Właściwości
materiału

Na taśmie ochronnej zabezpieczającej powierzchnię klejącą mogą znajdować się śladowe ilości silikonu.

Zastosowanie System podwieszeń i izolacji do rur klimatyzacyjnych i chłodniczych izolowanych Armaflexem Ultima. Stosowanie uchwytów jest zalecane w normie
DIN 4140.

;
;

Własność Wartość/Podstawa Uwagi
Zakres temperatur
Temperatury
stosowania

max. temperatura czynnika + 110 °C
min. temperatura czynnika1 -50 °C

Deklarowana przewodność cieplna
Przewodność
cieplna

tak jak dla Armaflex Ultima wartość
deklarowana
zgodnie z EN ISO
13787
badanie zgodnie z
EN 12667 oraz EN
ISO 8497

Przenikanie pary wodnej
Współczynnik oporu
przeciw dyfuzji pary
wodnej

tak jak dla Armaflex Ultima badanie zgodnie z
EN 12086 oraz EN
13469

Właściwości pożarowe
Europejska klasa
reakcji na ogień

Euroklasa wyrobu budowlanego E klasyfikacja zgodnie
z EN 13501-1
badanie zgodnie z
EN 13823 i EN ISO
11925-2

Euroklasa systemu w połączeniu z Armaflex Ultima BL-s1; d0

Praktyczne
właściwości
pożarowe wyrobu

samogasnący, niekapiący

Inne cechy techniczne wyrobu
Gęstość 95-105 kg/m3

Składowanie i
magazynowanie

Produkt z warstwą samoprzylepną powinien zostać za zainstalowany w ciągu 1 roku. Może być
przechowywany  w
suchym, czystym
pomieszczeniu o
wilgotności
względnej powietrza
(50% - 70%) i
temperaturze
otoczenia (0 °C -
35 °C)

1.  W przypadku temperatur poniżej -50 °C, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Armacell.
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