
EKSPERT W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

I WYSOKOTEMPERATUROWYCH

– elastyczna izolacja odporna na wysoką temperaturę 
oraz promieniowanie słoneczne (UV), 
i systemów solarnych, dla zastosowań do +150°C 

przeznaczona dla przemysłu 
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Dane techniczne 

Temperatury stosowania

max. temperatura czynnika

min. temperatura czynnika

HT/Armaflex jest izolacją z kauczuku syntetycznego o wyjątkowej odporności 
na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Jej zamknięta 
struktura komórkowa i niski współczynnik przewodzenia ciepła stanowi 
barierę dla dyfuzji pary wodnej i strat ciepła, optymalizuje efektywność i średni 
czas pracy instalacji. Izolacja pozostaje elastyczna do temperatury 150°C, 
jest wolna od pyłu i włókien, montaż izolacji jest łatwy i nie wymaga 
specjalnych narzędzi. HT/Armaflex stosowany na zewnątrz nie wymaga 
dodatkowej osłony, nie ulega degradacji pod wpływem działania promieni 
słonecznych czy incydentalnych kontaktów z substancjami chemicznymi. 
Dzięki swoim unikalnym właściwościom, HT/Armaflex sprawdza się jako 
izolacja systemów zmiennotemperaturowych w przemyśle spożywczym i far-
maceutycznym oraz instalacjach domowych kolektorów słonecznych.

Bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej mikrostrukturze komórkowej, odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV.

Ekstradowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM w kolorze grafitowym.

HT/Armaflex stosowany jest jako izolacja termiczna rur, zbiorników, kanałów powietrznych w instalacjach o wysokiej temperaturze czynnika: 
kolektory słoneczne, gorący gaz, pojazdy silnikowe, instalacje parowe i zmiennotemperaturowe.

Cały asortyment podlega oficjalnej kontroli niezależnych instytutów badawczych oraz jednostki notyfikowanej (GSH) jak również wewnętrznej 
kontroli jakości w fabryce zgodnie z normą PN-EN 14304, przy zastosowaniu procedury przewidzianej w normie EN 13172

Własności materiału Wartość/podstawa Uwagi

zgodnie z EN 14706, 

EN 14707 i PN-EN 14304

+150°C
1)+125°C 

2)- 50°C 

Przenikanie pary wodnej 
współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m 

otuliny

role, taśmy

Właściwości pożarowe

euroklasa wyrobu budowlanego

(klasa reakcji na ogień)

Odporność na promieniowanie UV

Odporność na substancje chemiczne

4 000

3 000

bardzo dobra

dobra

klasyfikacja zgodna z EN 13501-1

badanie zgodne z EN 13823 (SBI) 

i EN ISO 11925-2

szczegółowe wyniki badań dostępne 

w Dziale Technicznym

wartość deklarowana zgodnie 

z EN ISO 13787

badanie zgodne z EN ISO 8497 

oraz EN 12667

zgodnie z

EN 12086

EN 13469

) 1 W przypadku klejenia całą powierzchnią do obiektu.
) 2 W przypadku temperatur poniżej -50°C prosimy o kontakt z Działem Technicznym Armacell.

HT/Armaflexu nie należy malować farbą.

zgodny z DIN 1988 cz. 2 i 7

otuliny

role, taśmy

Przewodność cieplna l [W/(m·K)]
dla temperatury  °CJm = 40

0,042

0,045

236,92+0,125·J  + 0,0008·(J – 30)m m 

1000 m·K
W

239,92+0,125·J  + 0,0008·(J – 30)m m 

1000 m·K
W

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, 

za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Zasady montażu izolacji dostępne są 

w instrukcji montażu Armaflex. W przypadku izolowania instalacji ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Do prawidłowego montażu HT/Armaflex należy stosować 

wyłącznie klej Armaflex HT 625.

Krótki opis:

Materiał:

Zastosowanie:

Nadzór:
(kontrola jakości)

s3, d0

otuliny DL-s3, d0

role, taśmy D-

Certyfikat zgodności CE 0543-FEF wydany przez GSH, 

jednostka notyfikowana nr 0919

Zharmonizowana europejska 
norma wyrobu budowlanego PN-EN 14304:2009

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków
i instalacji przemysłowych – wyroby z elastycznej 
pianki elastomerycznej (FEF) produkowane 
fabrycznie – specyfikacja

Rozmiary i tolerancje zgodnie z asortymentem w cenniku 

oraz PN-EN 14304, tabela 1

zgodnie z EN 822, EN 823,

EN 13467


