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INSTALE!O COM TOTAL CONFIANÇA.

AF/ArmaFlex® Evo
A história cruza-se com o futuro. É isso que o AF/ArmaFlex representa através 
das nossas inovações. Há mais de 40 anos procuramos"a"perfeição"para que 
possa beneficiar"da melhor experiência"ArmaFlex. Agora, está"na"altura de 
descobrirmos a nova geração de isolamento elastomérico. 
AF/ArmaFlex Evo. O AF/ArmaFlex mais seguro que nunca.

A nova  
geração do  

AF/ArmaFlex
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O isolamento é a nossa paixão. 
A"inovação está no nosso ADN. 
O"AF/ArmaFlex é a referência da 
nossa indústria e reflete mais 
de"40 anos de investigação 
e"desenvolvimento, experiência 
do"cliente e confiança. Hoje, 
ao"apresentarmos o novo  
AF/ArmaFlex Evo, a história 
cruza-se com o futuro. 50% 
menos fumo em caso de incêndio 
– o AF/ArmaFlex mais seguro de 
sempre. 

B/BL-s2,d0 para 
uma"maior segurança 
contra incêndios

Passamos 90% do nosso tempo 
em edifícios e é aqui que ocorrem 
90% dos incêndios. Nos incêndios 
em edifícios, o fumo espalha-se 
rapidamente, reduzindo 
a"visibilidade e bloqueando 
as"vias"de saída e de emergência. 
O"AF/ArmaFlex Evo liberta 50% 
menos fumo que os materiais 
convencionais de espuma 
elastomérica flexível, oferecendo 
aos ocupantes mais tempo para 
escapar e facilitando o acesso 
ao"edifício por parte das equipas 
de emergência.  

AF/ArmaFlex Evo. A sua segurança 
é a nossa principal prioridade.

A SUA SEGURANÇA É A NOSSA PRINCIPAL PRIORIDADE

Nenhum outro material de isolamento técnico pode 
ser"instalado de forma tão rápida, fácil e fiável como 
o"AF/ArmaFlex, tornando-se na escolha perfeita para 
os"técnicos de instalação.

BEM!VINDO AO PRÓXIMO 
NÍVEL"NA EVOLUÇÃO DA 
TECNOLOGIA AF/ARMAFLEX.

AF/ARMAFLEX EVO

50% 
MENOS FUMO
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As propriedades técnicas  
do"AF/ArmaFlex são melhoradas 
e"voluntariamente monitorizadas.

1989

O primeiro material de isolamento 
técnico flexível - ArmaFlex® - 
é"apresentado nos Estados Unidos.

O produto referência AF/ArmaFlex, 
com espessuras de parede 
fabricadas, é lançado na Europa. 

1954 1978 AF/ArmaFlex. 
Sempre o melhor 

produto do seu 
tempo.

Hoje, com a 8.ª geração do produto, 
apresentamos uma nova tecnologia  
AF/ArmaFlex que combina um controlo 
de"condensação e uma eficiência 
energética excelentes com uma segurança 
contra incêndios avançada. O novo produto 
B/BL-s2,d0 oferece a melhor fiabilidade de 
isolamento e contribui para a segurança 
geral nos edifícios.AF
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EVITE 
A"CONDENSAÇÃO

POUPE 
ENERGIA

GARANTA A SEGU!
RANÇA CONTRA 
INCÊNDIOS

A NOVA EXPERIÊNCIA  
AF/ARMAFLEX
Conseguimos mais uma vez. Desde o seu 
lançamento em 1978, temos melhorado 
continuamente a nossa solução topo  
de gama AF/ArmaFlex. 

Ao longo das últimas quatro décadas, melhorámos 
as propriedades técnicas desta espuma de célula 
fechada, aumentando a resistência ao vapor de água 
e reduzindo a condutividade térmica. Quanto melhor 
for a proteção do isolamento contra a humidade, 
mais fiável e energeticamente eficiente será.
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Os sistemas de isolamento 
flexível"pré-revestidos com 
base"no"AF/ArmaFlex -  
Arma-Chek - asseguram 
poupanças significativas 
no"processo de instalação.

2000

Os tubos autoadesivos  
AF/ArmaFlex permitem uma maior 
redução do tempo de instalação.

1994

Ao desenvolvermos uma 
estrutura"celular muito mais fina, 
as propriedades técnicas do  
AF/ArmaFlex são melhoradas: 
µ!"!10 000 e #0°C $ 0,033 W/(m % K).

2006

A EVOLUÇÃO DE 
UMA INOVAÇÃO
Quando a tradição se cruza com o futuro, os novos produtos e tecnologias 
evoluem. O AF/ArmaFlex é o nosso produto histórico. O material de 
isolamento altamente flexível, com uma barreira de vapor integrada, 
revolucionou a indústria do isolamento. Hoje, oferecemos uma gama 
completa de soluções baseada nesta inovação.

O suporte de tubo ArmaFix AF 
patenteado assegura um sistema 
de isolamento fiável na área 
sensível da braçadeira do tubo.

1993
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Para assegurar que os 
produtos AF/ArmaFlex 
são instalados de 
forma profissional, 
desenvolvemos 
um conceito único: 
os"parceiros com formação 
na instalação do ArmaFlex 
podem ser certificados 
pela Armacell e receber 
uma extensão de garantia 
de até 10"anos nos 
produtos AF/ArmaFlex 
para projetos específicos. 
Em vários países 
europeus, esta certificação 
afirmou-se como selo 
de"qualidade.

EXTENSÃO 
DE!GARANTIA
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As espessuras de 
parede fabricadas dos 
tubos AF/ArmaFlex Evo 
garantem um controlo 
fiável da condensação, 
para diferentes 
tamanhos de tubo sob 
condições de design 
definidas. Isto facilita os 
cálculos dos projetistas 
e oferece a máxima 
fiabilidade para evitar 
a"condensação e perdas 
de energia.

ESPESSURAS DE 
PAREDE FABRICADAS 
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A proteção antimicrobiana 
Microban® integrada no produto 
inibe o crescimento de bolores 
e"fungos no isolamento.  

2010

A Armacell apresenta a Declaração 
Ambiental do Produto (DAP) para 
o"AF/ArmaFlex, que é baseada 
numa avaliação independente 
do"ciclo de vida útil e é essencial 
para a conceção de edifícios 
eficientes certificados.

2015

Implementação da Garantia 
de Sistema Armaflex, 
uma"abordagem de parceiro 
única"para empreiteiros com 
formação e certificação.

2009

A Armacell desenvolveu o novo 
adesivo ArmaFlex 525 para ser 
utilizado com o AF/ArmaFlex Evo.

O AF/ArmaFlex Evo é mais 
do que uma prancha ou 
um tubo preto. A Armacell 
oferece soluções em que os 
componentes individuais se 
encaixam perfeitamente e são 
testados como um sistema. 
Os suportes de tubagem 
ArmaFix"AF, a"nossa"solução 
de proteção passiva contra 
incêndios ArmaFlex 
Protect, os"produtos 
revestidos flexíveis 
Arma-Chek® "2"em"1" 
e"os adesivos ArmaFlex 
complementam e reforçam 
o sistema para"garantir um 
funcionamento a"longo prazo.

FIABILIDADE 
DO!SISTEMA

Na Armacell, 
a"segurança está 
em"primeiro lugar 
e"a"máxima fiabilidade 
é crucial.  
O AF/ArmaFlex Evo 
aumenta a segurança 
contra incêndios 
nos edifícios. Ao 
mitigar o risco de 
incêndio e fumo, 
melhora a visibilidade 
e a respiração, 
prolongando o tempo 
para a evacuação 
em segurança de 
um edifício em caso 
de"incêndio. 

SEGURANÇA 
CONTRA 
INCÊNDIOS
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O AF/ArmaFlex Evo 
está equipado com 
Microban®. Estes 
aditivos antimicrobianos 
fornecem uma proteção 
"proativa" contra 
bactérias, bolores 
e fungos nocivos. 
A"Armacell é o único 
fabricante de materiais 
de isolamento técnico 
flexível a oferecer uma 
proteção antimicrobiana 
integrada.

PROTEÇÃO 
ANTIMICROBIANA
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Lançamento do AF/ArmaFlex Evo, 
o novo AF/ArmaFlex para maior 
segurança em caso de incêndio.

2020

NOVO
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40 anos de funcionamento e continua 
a!evitar a condensação e as perdas 
de!energia de forma tão fiável como 
no!dia em que foi instalado. O que mais 
podemos esperar de um material 
de!isolamento técnico? 

De tempos a tempos, os empreiteiros de isolamento 
deparam-se com um AF/ArmaFlex, instalado pelo 
seu"pai ou avô, que continua em perfeitas condições 
e"a"desempenhar a sua função há mais de 20 ou mesmo 
30 anos. Pretendíamos saber se o aspeto visual 
impecável destas antigas instalações corresponde aos 
seus valores interiores e, assim, temos estado a testar 
instalações AF/ArmaFlex antigas.

No ano passado, o nosso colega descobriu um 
isolamento AF/ArmaFlex instalado no início dos anos 80, 
num data centre nos Países Baixos. O empreiteiro do 
isolamento foi autorizado a recolher uma amostra 
e"a"substituí-la por um novo material. O tubo isolado 
estava seco e não apresentava qualquer sinal de 
corrosão sob o isolamento. A amostra foi enviada para 
o"nosso departamento de teste e sujeita a uma 
investigação intensiva.

Após quase 40 anos de funcionamento, esta peça antiga 
de AF/ArmaFlex ainda dispõe das propriedades técnicas 
garantidas no momento da compra. A condutividade 
térmica era ainda melhor do que o prometido.

INSTALE!O COM TOTAL CONFIANÇA.

FUNCIONAMENTO 
FIÁVEL A LONGO 
PRAZO

40 
ANOS DE

FUNCIONAMENTO

AF/ArmaFlex. 
A marca mais confiável de isolamento 
técnico flexível.

Uma das primeiras instalações do  
AF/ArmaFlex e ainda em funcionamento.



Experimente  
o AF/ArmaFlex Evo

O AF/ArmaFlex não é apenas uma prancha ou um tubo preto qualquer. 
Quando isolamos o equipamento mecânico dos nossos clientes, 
asseguramo-nos de que utilizamos o melhor produto do mercado:  
AF/ArmaFlex. Um investimento que compensa. Para nós e para os 
nossos "clientes. Agora, podemos ajudar a tornar as casas das pessoas 
ainda mais seguras. O AF/ArmaFlex Evo liberta 50% menos fumo em 
caso de incêndio.”
“

B/BL&s2,d0

Udo Dohlen
Proprietário e Diretor Executivo da Dohlen Isoliertechnik
Stolberg (Alemanha)
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ArmaFlex®

Todos os dados e informações técnicas baseiam-se em resultados obtidos sob as condições específicas definidas de acordo com as normas de teste 
referenciadas. Apesar de tomar todas as precauções para garantir a atualização dos referidos dados e informações técnicas, a Armacell não efetua qualquer 
representação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, conteúdo ou integridade dos referidos dados e informações técnicas. A Armacell 
não assume qualquer responsabilidade perante qualquer outra pessoa resultante da utilização dos referidos dados ou informações técnicas. A Armacell 
reserva-se o direito de revogar, modificar ou alterar este documento em qualquer momento. Compete ao cliente verificar se o produto é adequado à aplicação 
pretendida. A instalação correta e profissional e a conformidade com os regulamentos de construção aplicáveis são também da responsabilidade do cliente. 
Este"documento não constitui nem faz parte de uma oferta de venda ou contrato legal. 

Na Armacell, a sua confiança significa tudo para nós, por isso, queremos informá-lo dos seus direitos e facilitar a compreensão das informações que recolhemos 
e porque as recolhemos. Se pretender informar-se sobre o processamento que realizamos aos seus dados, consulte a nossa Política!de!proteção!de dados.

© Armacell, 2020. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais seguidas de ® ou TM são marcas comerciais do Grupo Armacell. 
Microban® é uma marca comercial da Microban Products Company e é utilizada no presente com autorização. 
00441 | AF/ArmaFlex Evo I AF/ArmaFlex I Mktbrochure I 102020 I EMEA I PT

Para informações sobre produtos, 
visite: www.armacell.pt

SOBRE A ARMACELL
Enquanto inventora da espuma flexível de isolamento de equipamentos e principal fornecedora de espumas fabricadas, a 
Armacell desenvolve soluções térmicas, acústicas e mecânicas seguras e inovadoras que criam um valor sustentável pera 
os seus clientes. Os produtos da Armacell contribuem significativamente para a eficiência energética global e, todos os 
dias, marcam a diferença por todo o mundo. Com mais de 3.200 colaboradores e 26 unidades de fabrico em 18 países, a 
empresa gere duas unidades operacionais, a Advanced Insulation e a Engineered Foams. O principal foco de atividade da 
Armacell centra-se nos materiais de isolamento de equipamentos técnicos, nas espumas de alto desempenho destinadas 
a aplicações leves e de alta tecnologia e no desenvolvimento tecnológico das mantas de aerogel de próxima geração. Para 
mais informação, visite: www.armacell.com 


