WYJĄTKOWO ELASTYCZNY MATERIAŁ
AKUSTYCZNY
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Doskonałe wygłuszenie akustyczne na rurach
deszczowych i kanalizacyjnych
• Wymaga niewiele miejsca i jest łatwy w montażu
• Doskonałe właściwości aby zwiększyć
bezpieczeństwo ludzi
•

Rw(C;Ctr) = 28 (-1;-4) dB
• B-s1,d0
• Bez halogenów
•
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Dane Techniczne - ArmaComfort®AB Alu
Krótki opis

ArmaComfort® AB Alu łączy doskonale właściwości akustyczne i wysoką klasę reakcji na ogień B-s1,d0, aby zwiększyć bezpieczeństwo ludzi

Rodzaj materiału

System wielowarstwowy składa się z aluminiowej bariery akustycznej epdm-eva o grubości 2mm i wadze 4 kg/m2 i piankę izolującą z poliuretanu
o grubości 10mm

Kolor

Pokrycie aluminiowe czarnej bariery akustycznej połączonej z czarną pianką. Na pokryciu aluminiowym mogą się pojawić marszczenia pionowe
i poziome

Właściwości
materiału

ArmaComfort®AB Alu gwarantuje wyjątkową trwałość

Zastosowanie

ArmaComfort® AB Alu jest używana jako izolacja rur kanalizacji bytowej, ściekowej i deszczowej w budynkach mieszkalnych i nie mieszkalnych.
Został specjalnie zaprojektowany dla budynków komercyjnych takich jak hotele, szpitale, szkoły, centra handlowe, centra konferencyjne..

Cechy szczególne

Bez halogenów (chlorki, bromki) zgodnie z DIN/VDE 0472, część 815

;
;
Własność

Certyfikat*1 Uwagi

Wartość/Podstawa

Zakres temperatur
Temperatury
stosowania

max. temperatura czynnika1

+100 °C

min. temperatura czynnika1

tak jak przyjęte w instalacjach sanitarnych

Badanie zgodne z
EN 14706 oraz PNEN 14304

Właściwości pożarowe
Europejska klasa
reakcji na ogień

B-s1,d0

EU 6449

Badanie zgodne z
EN 13823 (SBI) i EN
ISO 11925-2

EU 6439

UNI EN ISO
10140-1-2012
UNI EN ISO
10140-2-2010
UNI EN ISO 717-1:
2003

Izolacyjność akustyczna
Rw

=

28.

dB

(C; Ctr)

=

(-1; -4)

dB

Inne cechy techniczne wyrobu
Gęstość

Gęstość: ArmaComfort® AB Alu w grubości 12mm (bariera 2400 ± 500 kg/m3 + 10mm pianki poliuretanowej
: 92,5 ± 17,5 kg/m3) 4,5 ÷ 6,9 kg/m²

AIP 21/ DIN ISO 845
DIN EN ISO
2286-2:1998-07

Wymiary i tolerancje

Zgodnie z PN-EN 14304, tabela 1; grubość: 12mm ± 1,5mm, szerokość: 1000mm ± 1,5%, długość: 2000mm
± 1,5%

Zgodnie z EN 822
(szerokość i
długość), DIN EN
823 (grubość
ścianki) oraz EN
14314 tabela 1 i 2

Właściwości
zdrowotne

Nie zawiera halogenów, badanie zgodne z DIN/VDE 0472, część 815

EU 7073

1. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
*1 Dodatkowe dokumenty takie jak certyfikaty, raporty z badań i tym podobne, można uzyskać używając podanego numeru rejestracyjnego.
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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.
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ArmaComfort®AB Alu płyty
12,0 mm
grubość izolacji
kod zamówienia
AO-12-99/E-AB-AL

szerokość [mm]

długość [m]

grubość [mm]

[m²/karton]

1.000,0

2.

12.

2.

ArmaComfort® AB Alu należy instalować z wykorzystaniem kleju systemowego ArmaFlex® 520
oraz taśmy ArmaComfort® AB Alu

Uwaga

ArmaComfort®AB Alu taśmy
kod zamówienia
ACH-PSATAPES-30

szerokość [mm]

długość [m]

grubość [mm]

[roli/karton]

30,0

25.

0.08.
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