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EXCELENTE CONFORTO ACÚSTICO

• Excelente desempenho acústico para tubagens
de esgoto e águas pluviais

• Excelente reação ao fogo
• Evita a condensação e minimizar o risco de

corrosão
• Fácil de instalar e com pouca manutenção

• B-s1,d0
• Redução acústica = 18 dB (A) para caudal 2,0 l/s.



Dados Técnicos - ArmaComfort AB Alu Plus

Breve descrição O ArmaComfort® AB Alu combina uma excelente performance acústica e excelente reação ao fogo B-s1,d0, aumentando a segurança das pessoas
em edifícios.

Tipo de material A combinação multi-camada consiste numa barreira acústica de alumínio EPDM-EVA de 2 mm de espessura com espuma elastomérica Armaflex®
com 9 mm.

Cor Revestimento em alumínio com barreira acústica e espuma eslatomérica negra.

Informação
específica

O ArmaComfort® AB Alu Plus oferece uma excelente durabilidade.

Aplicação O ArmaComfort® AB Alu Plus foi desenhado para isolar acusticamente tubagens de águas residuais, pluviais e de esgoto em edifícios no sector
residencial e não residencial com elevadas exigências acústicas.

Observações Certificado de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.° 3 do Regulamento (UE) n.° 305/2011.

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho +110 °C EU 5934 ○/● Ensaios segundo:
EN 14706
EN 14304

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm ± 0 °C λ= EU 5934 ○/● Classificação
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN 12667

λ 0,042 W(m · K) [42 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo B-s1,d0 EU 5934 ○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN 13823,
EN ISO 11925-2

Rendimento acústico
Redução da
transmissão do
ruído estrutural

Geberit Silent db 20 ≤  18 dB(A) EU 6733 ○ Ensaios segundo:
EN 14366

Outras caraterísticas técnicas
Densidade ArmaComfort ® AB e AB Plus com 11 mm de espessura = 3,9 - 5,3 kg/m²
Dimensões e
tolerâncias

Espessura: 11mm ± 1,6 mm
Largura: 1000 mm ± 1,5%
Comprimento: 2.000 mm ± 1,5%

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

 Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetoresdestes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell a fim
de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de aplicação desejadas.
As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex.
Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico.
Deve utilizar-se a cola Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.
Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.
Exposto à intempérie, o Armaflex deve proteger-se após 36 horas e antes de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos a tinta Armafinish e os revestimentos Arma-Chek.
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2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 
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