
BEDRE ISOLASJON 
ENN NOENSINNE
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Fleksibelt aerogelteppe for bruk 
ved høye temperaturer

// Innfrir ASTM C1728
// Varme opptil 650 ºC (1200 ºF)
// Flere valgmuligheter: 5, 10, 15 og 20 mm tykkelse
// Opptil fem ganger bedre termisk ytelse enn konkurrerende  
 isolasjonsmaterialer
// Reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI)



TEKNISKE DATA – ARMAGEL HT

Kort beskrivelse

Materialtype

Farge

Spesielle egenskaper

Produktsortiment

Bruksområder

Installasjon

Varmeledningsevne*1 (britiske 
måleenheter)

Driftstemperatur

Egenskap
Temperaturområde*1/2

Varmeledningsevne

Temperaturmotstand

Brannegenskap

Densitet

Mekaniske egenskaper

Korrosjonsforebygging

Det fleksible aerogelteppet ArmaGel HT kan brukes ved driftstemperaturer opptil 650 °C (1200 °F). ArmaGel HT innfrir ASTM C1728, type 3, 
grad 1A.
Silika aerogel teppe

Gråfarget

ArmaGel HT tåler driftstemperaturer på opptil 650 °C (1200 °F). Produktet er egnet for bruk i flerlagsløsninger
som for eksempel ArmaSound® Industrial Systems.

Tepperuller i 5, 10, 15 og 20 mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 tommer) tykkelse og 1,5 m (59,00 tommer) bredde. Se sortimentstabellene i slutten 
av dette dokumentet for mer informasjon. Fås også med 0,75 m (29,53 tommer) bredde ved forespørsel.

Termisk isolering/beskyttelse av rør, beholdere og kanaler (innbefattet bend, tings, flenser osv.) innenfor offshore, industri (typisk olje 
og gass) og prosessutstyr. ArmaGel HT brukes også som komponent i ArmaSound Industrial Systems for å redusere
lydoverføring ved å lydisolere rør og beholdere. 

Ved industriell bruk anbefales det å følge anvisningene i de relevante Armacell-montasjemanualene. Kontakt vår tekniske kundeservice
for mer informasjon og hjelp.

Min. driftstemperatur -40 °C -40 °F

Maks driftstemperatur +650 °C +1200 °F

Verdi/vurdering Standard/testmetode

Testet iht. ASTM C411 and 
ASTM C447

θm +24 +38 +93 +149 +204 +260 +316 +371 [°C]

θm +75 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 [°F]

λd ≤ 0.021 0.022 0.023 0.025 0.029 0.032 0.036 0.043 [W/(m·K)]

λd ≤ 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.30 [Btu·in/(h·ft2·°F)]

Varmeledningsevne*1 
(metriske måleenheter)

Ytelse på varme overflater*2

Densitet

Kompresjonsstyrke*3

Spenningskorrosjon

Lineær krymping ved fuktig 
varme
Vannabsorpsjon

Klassifisering av fleksibiliteten 
til mineralfibertepper

Stålkorrosjon

Sigemotstand

Testet iht. ASTM C177

Testet iht. ASTM C411

Iht. NS-EN 13501 - 1

Testet iht. ASTM C303

Testet iht. ASTM C165

Testet iht. ASTM C692, 
ASTM C795

Testet iht. ASTM C356

Testet iht. ASTM C1763

Testet iht. ASTM C1101

Testet iht. ASTM C1617, 
prosedyre A

Testet iht. ASTM C411

Bestått

B-s1,d0 for ArmaGel HT 10 mm enkeltsertifikat

160 til 240 kg/m³ 10 til 15 lb/ft³

>3 psi/ 20.7 kPa ved 10 % kompresjon

Isolasjon for bruk på austenittisk stål: ingen sprekker, bestått

< 2% i bredde og lengde

Maks 8 % (før kondisjonering), maks 16 % (etter kondisjonering ved 316 ºC / 600 ºF i 24 timer)

Fleksibelt

Bestått – Mass Loss Corrosion Rate (MLCR) som ikke overskrider den for 5 ppm kloridløsning på kullstål

≤ 5% endring i tykkelse

Brannegenskaper og godkjen-
ninger

Flammespredning (på 
overflate)

Testet iht. ASTM E84< 5  flammespredningsindeks
< 10 røykutvikling



Andre tekniske egenskaper

Dimensjonstoleranser

Tepper (matter/plater)

Værbestandighet

Helseaspekter

Motstandsdyktighet mot sopp

Oppbevaring

Lagringstid*4

Absorpsjon av vanndamp

Hydrofobisk

Testet iht. ASTM C1338

Testet iht. ASTM C1104

Toleransene er iht. ASTM C1728 – de nøyaktige verdiene er angitt i sortimentstabellene.

Ved industriell bruk må det ytre laget av materialet alltid beskyttes med en egnet mantling som f.eks.
metallmantling, Arma-Chek® R fleksibel gummimantling eller forhåndsformet UV-herdet GRP (Glass-
Reinforced Plastic)-kledning. Kontakt Teknisk kundeservice for mer informasjon om temperaturbegrensninger 
samt spesifikke konstruksjonshensyn som må tas for de enkelte mantlingssystemene.

Nøytral, HMS-datablad tilgjengelig på forespørsel.

Ingen vekst

Materialet må oppbevares innendørs under rene og tørre forhold, beskyttet mot direkte sollys.

Maks 3 år

≤ 5% av vekt

Ja

1. Kontakt Teknisk kundeservice for teknisk informasjon angående bruk ved temperaturer utenfor det beskrevede temperaturområdet.
2. Ved driftstemperaturer over 400 ºC (752 ºF) må det i tillegg installeres en sperre i form av en 0,05 mm (0,002 tommer) tykk metallfolie. Kontakt 

Teknisk kundeservice for å få detaljert informasjon.
3. Testen er utført med en forspenning på 2 psi.
4. Den maksimale lagringstiden er begrenset for å sikre at kun nylig produserte produkter benyttes i prosjekter.
 Denne begrensningen gjelder kun lagringen av produktet, og påvirker ikke produktets levetid etter installering.

Metriske størrelser Britiske størrelser
 Nominell Bredde Lengde Innhold Nominell Bredde Lengde Innhold
 tykkelse   per rull tykkelse   per rull
 [mm] [m] [m] [sqm] [in] [in] [ft] [sq ft]

Standardruller AGH-05-00/150S 5 1.50 16.00 24.00 0.20 59.00 52.50 258.34

Jumbo-ruller AGH-05-00/150P 5 1.50 65.00 97.50 0.20 59.00 213.26 1049.48

Toleranser Toleranser med 5 mm (0.20 in) nominell tykkelse 5.0 - 7.0 mm
Iht. ASTM C1728 hensyn til tykkelse 10 mm (0.39 in) nominell tykkelse 10.0 -12.5 mm
  15 mm (0.59 in) nominell tykkelse 15.0 - 17.5 mm
  20 mm (0.79 in) nominell tykkelse 20.0 - 22.5 mm

 Toleranser med   ± 5%
 hensyn til bredde  
 Toleranser med   ± 5%
 hensyn til lengde  

* Ruller med 0,75 m (29,53 tommer) bredde er tilgjengelig på forespørsel.

 AGH-10-00/150S 10 1.50 8.00 12.00 0.39 59.00 26.25 129.17

 AGH-10-00/150P 10 1.50 40.00 60.00 0.39 59.00 131.24 645.84

 AGH-15-00/150S 15 1.50 6.00 9.00 0.59 59.00 19.69 96.88

 AGH-15-00/150P 15 1.50 26.00 39.00 0.59 59.00 85.31 419.80

 AGH-20-00/150S 20 1.50 4.00 6.00 0.79 59.00 13.13 64.59

 AGH-20-00/150P 20 1.50 20.00 30.00 0.79 59.00 65.62 322.92



Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger er basert på resultater som er oppnådd under spesifikke forhold i henhold til den angitte teststandarden. 
Det er kundens ansvar å kontrollere om produktet er egnet for det ønskede bruksområdet. Ansvaret for fagmessig og riktig installasjon og samsvar 
med aktuelle byggeforskrifter ligger hos kunden. Vi i Armacell søker å sikre at spesifikasjonene i dette dokumentet er riktige, og alle påstander, 
tekniske opplysninger og anbefalinger anses som riktige på publiseringstidspunktet. Ved å bestille/motta et produkt godtar du Armacells generelle 
salgsvilkår som gjelder i den aktuelle regionen. Bestill en kopi hvis du ikke har mottatt dem. 

© Armacell, 2018. ArmaGel er et varemerke for Armacell Group. ® og TM er varemerker for Armacell Group, og er registrert i EU, USA og andre land.
00002 | ArmaGel HT | ArmaGel | TDS | 072018 | GLOBAL | NO

Armacell er oppfinnerne av fleksibelt cellegummi til isolering av teknisk utstyr og en ledende leverandør av 
cellegummimaterialer. Armacells produkter bidrar betydelig til global energieffektivitet og utgjør en forskjell rundt om 
i verden hver dag. Med 3.100 ansatte og 24 produksjonsanlegg i 16 land, driver selskapet to hovedbedrifter, Advanced 
Insulation and Engineered Foams.  Armacell fokuserer på isolasjonsmaterialer for teknisk utstyr, høyytelsescellegummi 
for høyteknologiske og lette applikasjoner og neste generasjons aerogelisoleringsteknologi. For mer informasjon, gå til: 
www.armacell.com.

For mer informasjon, gå til:
www.armacell.com/armagel

OM ARMACELL


