
Armaflex Ultima w najnowocześniejszym Cen-
trum Pojazdów Użytkowych Mercedes Benz 
Weser Ems
Podczas pożaru niska emisja dymu decyduje o bezpieczeństwie ludzi przeby-
wających wewnątrz budynków. 
Wraz z wprowadzeniem europejskiej klasyfikacji 
wyrobów i odpowiadającym im oznaczeń CE 
dla technicznych materiałów izolacyjnych, 
Europejskie klasy przeciwpożarowe zastąpiły 
dotychczasowe klasyfikacje przeciwpożarowe 
stosowane w poszczególnych krajach. 
Wiele krajów, przyjmując Europejską 
klasyfikację przeciwpożarową, zaostrzyło 
przepisy dotyczące emisji dymu materiałów 
budowlanych. Dzięki Armaflex Ultima, Armacell 
jest jedynym producentem elastycznych, 
zamknięto-komórkowych izolacji technicznych 
o klasyfikacji przeciwpożarowej BL-s1, d0 and 
B-s2. Nowe  Centrum Pojazdów Użytkowych 
Mercedes Benz w Bremen-Hemelingen 
jest jednym z pierwszych dużych projektów 
w Niemczech gdzie zastosowano izolację 
techniczną Armaflex Ultima. 

Centrum Pojazdów Użytkowych Mercedes Benz  
Weser Ems w Bremen-Hemelingen mieści się na 
obszarze 42,000 metrów kwadratowych. Latem 
2013 roku, po zakończeniu prac budowlanych 

trwających zaledwie rok, super nowoczesne 
centrum zatrudniające około 120 ludzi otwiera 
swoje podwoje dla klientów z północnych 
Niemiec. 

Budownictwo zrównoważone
Daimler Real Estate zwraca szczególną uwagę 
na kwestie zrównoważonego budownictwa już 
na etapie projektu. Dzięki temu, 730m2 ogniw 
fotowoltaicznych znajdzie się na dachu budynku 
serwisu samochodów. Z jednej strony, energia 
słoneczna ma sprostać zapotrzebowaniu na 
energię samego budynku, z drugiej zaś strony 
może posłużyć do ładowania akumulatorów w 
samochodach elektrycznych. Również kwestia 
gospodarowania wodą jest wzorcowa: jedynie 
woda pitna jest dostarczana z publicznej sieci. 
Woda technologiczna (do mycia pojazdów 
czy spłukiwania toalet) pochodzi ze studni 
zlokalizowanej na terenie centrum. Cała woda 
ściekowa z warsztatu i myjni samochodowej jest 
zbierana, a następnie po biologicznym procesie 
uzdatniania wraca do obiegu.

Raport z budowy



Koncepcja innowacyjnej energii
Koncepcja  zarządzania energią  w 
Hemelingen jest szczególnie ambitna: roczne 
zapotrzebowanie na energię może być nawet 40% 
niższe w stosunku do wymogów niemieckiego 
rozporządzenia o oszczędzaniu energii (EnEv 
2009) definiujących zapotrzebowanie na energię 
pierwotną. To oznacza, że roczna emisja CO2 
firmy byłaby o około 146,000 kg niższa niż 
wartość zapisana w rozporządzeniu EnEv 2009.  
Porównując: przeciętny niemiecki obywatel 
emituje około 10,000 kg CO2 rocznie. Budynek 
w Hemelingen jest ogrzewany za pomocą 
pompy ciepła (powietrze/woda) o mocy 130 
kW i dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych 
(każdy po 260 kW). Zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę jest spełnione dzięki słonecznej energii 
termicznej. Latem, klimatyzatory są zasilane 
energią elektryczną pochodzącą z systemu 
fotowoltaicznego i pompy ciepła o odwróconej 
pracy. 

Potrójna ochrona: kontrola kondensacji, 
zapobieganie stratom energii, niska emisja 
dymu w razie pożaru
Klimatyzacja o efektywnej mocy 199 kW 
działa w oparciu o wodę chłodzącą. Biuro 
inżynieryjne Dirk Diedrichsen TGA (Siegem) po 
raz pierwszy wybrało nową izolację Armaflex 
Ultima do izolowania rur wody chłodzącej o 
temperaturze pracy od 6 oC (na wlocie) i 12 
oC (na wylocie). Dirk Diedrichsen, projektant 
instalacji w budynkach powiedział: „Armaflex 
Ultima zwrócił naszą uwagę podczas targów 
Chillventa i natychmiast włączyliśmy tę izolację 
do specyfikacji tego wymagającego projektu, 
jakim jest Hemelingen. Zawsze dążymy do 
wykorzystania najnowocześniejsze rozwiązań 
w naszych projektach. Armaflex Ultima jest 
jedynym znanym mi materiałem o tak niskiej 
emisji dymu podczas pożaru, a poza tym stanowi 
niezawodną ochronę przed kondensacją pary 
wodnej w instalacjach z wodą chłodzącą. 
Ponadto wygląda naprawdę atrakcyjnie, 
szczególnie w pomieszczeniach technicznych.” 
Również personel Daimler Nieruchomości 
podczas odbiorów był oczarowany atrakcyjnym 
i schludnym rezultatem prac.

Wyjątkowe właściwości montażowe
Firma specjalizująca się w montażu izolacji, 
K&N Isoliertechnik (Stendal), zamontowała 
izolację Armaflex Ultima w centrum pojazdów 

użytkowych zabezpieczając rury z wodą 
chłodzącą przed kondensacją i stratami 
energii.   Wykorzystano około 700 metrów 
otulin Armaflex Ultima o grubości 19mm. Do 
sklejenia izolacji zastosowano Armaflex Ultima 
700, niezawodny klej działający w szerokim 
zakresie temperatur. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych, pracownicy K&N Isoliertechnik 
już na placu budowy otrzymali szkolenie 
w zakresie  stosowania nowego materiału. 
Torsten Niemeck, dyrektor zarządzający K&N 
Isoliertechnik powiedział: „Po raz pierwszy 
użyliśmy Armaflex Ultima w centrum pojazdów 
użytkowych Mercedes Benz w Bremen-
Hemelingen. Naszym zdaniem nowy materiał 
jest łatwiejszy w montażu nawet od czarnego 
AF/Armaflex. Armaflex Ultima jest łatwiejszy 
w cięciu i klejeniu. Materiały izolacyjne zostały 
dostarczone przez oddział Kiesewetter z 
Nienburga.  
29-ego czerwca 2013, Centrum Pojazdów 
Użytkowych Mercedes Benz rozpoczęło 
działalność. Obecnie oferuje swoim klientom 
wszelkie usługi związane z obsługą 
półciężarówek i ciężarówek przy ulicy 
Europaallee 8, bezpośrednio na dojeździe do 
autostrady w kierunku Hemelingen. 



Do montażu izolacji Armaflex Ultima, Armacell dostarczył klej Armaflex Ultima 700, który został specjalnie opracowany do stosowania z 
nowż mieszankż kauczukowż Armaprene®

Armaflex Ultima nie tylko chroni rury przez wystżpowaniem 
zjawiska kondensacji oraz niepotrzebnymi stratami energii, ale 
również, w przyadku wystżpienia pożaru, generuje 10 razy mniej 
dymu w porównaniu do tradycyjnych izolacji kauczukowych.

Nowy materiał izolacyjny produkowany przez Armacell, może byż 
docinany precyzyjnie i bardzo łatwo klejony.


