
Reforçar os níveis 
de!segurança para 
proteger propriedades 
e!salvar vidas.

www.armacell.pt

Os produtos corta fogo dedicados da Armacell foram 
concebidos para oferecer condições de segurança 
contra incêndios em caso de emergência.

PROTEÇÃO PASSIVA 
CONTRA!INCÊNDIOS

ArmaProtect
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REFORÇAR OS NÍVEIS 
DE!SEGURANÇA PARA 
PROTEGER PROPRIEDADES 
E!SALVAR VIDAS.
OS PRODUTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS 
(PFP) foram concebidos para oferecer condições de segurança contra 
incêndios em caso de emergência. Frequentemente integradas na 
construção do próprio edifício, as medidas PFP não são visíveis para 
os!utilizadores do mesmo e, portanto, são frequentemente ignoradas 
como!medida de proteção contra incêndios. 



// Construção de edifícios
 ▪ Proteção contra incêndios para a estrutura 

de!suporte de carga
 ▪ A envolvente do edifício, por exemplo, 

paredes!exteriores resistentes ao fogo, 
paredes!divisórias, etc.

// Construção
 ▪ Poços e escadarias de combate a incêndios
 ▪ Condutas e poços técnicos resistentes ao fogo
 ▪ Revestimentos de cabos resistentes ao fogo
 ▪ Elevadores resistentes ao fogo apenas para 

utilização de emergência

// Sistemas de ventilação
 ▪ Rede de condutas resistentes ao fogo, 

incluindo!barreiras corta-fogos
 ▪ Grelhas de transferência de ar resistentes 

ao!fogo (mecânicas ou intumescentes)

// Compartimentação
 ▪ Divisórias e pavimentos
 ▪ Portas resistentes ao fogo
 ▪ Poços técnicos
 ▪ Tetos suspensos
 ▪ Vidros resistentes ao fogo
 ▪ Persianas corta-fogo
 ▪ Persianas e cortinas corta-fogo industriais
 ▪ Barreiras de cavidade
 ▪ Vedantes de folga linear
 ▪ Vedantes de penetração para tubos, 

cabos!e!outros serviços, também conhecidos 
como sistemas corta fogo

Os sistemas PFP incluem:

Regulamentados por códigos de construção em muitos 
países, os edifícios são subdivididos em 
"compartimentos corta-fogo" e, em alguns casos, 
também compartimentos de fumo. Em caso de 
emergência de incêndio num edifício, a estratégia é 
manter o fogo e o fumo contidos dentro de uma área 
limitada do edifício (o compartimento corta-fogo) 
durante um determinado período de tempo (referido 
como a classificação do fogo). As classificações do 
fogo são dependentes do país e normalmente variam 
entre 30 e 120 minutos (podem, parcialmente, ir até 
240!minutos).

Concebidos e instalados adequadamente, os sistemas 
PFP complementam os compartimentos corta-fogo, 
para proporcionar múltiplos níveis de segurança 
contra incêndios, como: 
 ▪ dar aos utilizadores do edifício tempo suficiente 

para se dirigirem em segurança para um meio 
de!saída e fuga do edifício;

 ▪ manter as vias de fuga livres de fumo e outros 
gases!tóxicos;

 ▪ e permitir que as equipas de emergência resgatem 
em segurança os utilizadores do edifício do local 
do!incêndio e tentem extinguir o incêndio

O fogo e as chamas causam danos graves, mas uma 
preocupação fundamental para os humanos é a 

inalação de fumo e outros gases tóxicos. Por exemplo, 
se houver um orifício de diâmetro tão pequeno quanto 
10 mm (0.4") num piso ou teto resistente ao fogo entre 
duas salas e!se ocorrer um incêndio numa sala, levaria 
menos de 3!minutos para a sala adjacente ficar cheia 
de fumo. Nesta situação, não conseguiria ver a sua 
própria mão, mesmo que colocada a apenas 45 cm 
(18") à sua frente. A incapacitação e disfunção física 
devido à inalação de fumo ocorre ainda mais 
rapidamente. 

Para além de ser uma questão de segurança para os 
seres humanos, o fumo também pode causar danos 
graves a bens e equipamentos, por exemplo, 
em!hospitais e centros de dados.

COMPARTIMENTAÇÃO

A compartimentação contribui para uma estratégia holística de segurança 
contra incêndios e os sistemas corta fogo são uma medida integral 
a!considerar.
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OS EDIFÍCIOS ESTÃO EQUIPADOS COM SISTEMAS 
MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA PROPORCIONAR 
CONFORTO, SEGURANÇA E PROTEÇÃO. 
OS!SERVIÇOS LIGADOS A ESTES APARELHOS 
ATRAVESSAM EDIFÍCIOS E PENETRAM EM 
PAREDES, PAVIMENTOS E POÇOS DE SERVIÇO 
RESISTENTES AO FOGO, COMPROMETENDO 
A!ESTRATÉGIA DE COMPARTIMENTAÇÃO DO FOGO. 
Os sistemas corta fogo são concebidos para selar as penetrações desses serviços, incluindo: 
 ▪ Tubos combustíveis isolados e não isolados
 ▪ Tubos não combustíveis isolados e não isolados
 ▪ Cabos individuais e grupos de cabos
 ▪ Caminhos de cabos

Estes sistemas devem ser testados de acordo com as normas locais relativas a incêndios 
e!instalados de acordo com os detalhes indicados no relatório do ensaio de incêndio.
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Norma Descrição Cobertura geográfica
EN 1366-3 Vedantes de penetração Europa
EN 1366-4 Juntas lineares Europa
EN 13501-2
 

Classificação do desempenho face ao fogo de produtos 
e!de!elementos de construção

Europa
 

ISO 834 Testes de resistência ao fogo Europa
UL 263 Ensaios de incêndio de materiais e construção de edifícios Ásia, Médio Oriente, EUA
UL 1479 Ensaio de incêndio de corta-fogos com penetração total Ásia, Médio Oriente, EUA
UL 2079 Ensaios de resistência ao fogo de sistemas de juntas de edifícios Ásia, Médio Oriente, EUA
ASTM E814-13
 

Método de ensaio padrão para ensaios de penetração 
de!sistemas corta fogo

Ásia, Médio Oriente, EUA
 

As normas europeias aplicáveis aos sistemas corta fogo 
são a EN1366-3, EN1366-4 e EN13501-2. A classificação 
do fogo é medida como EI (integridade e isolamento) por 
um período de tempo específico, e escrita como EI 60, EI 
90, EI!120, EI 180 ou EI 240.
 ▪ Classificação E (integridade, "E" do francês 

"Étanchéité"): esta é a capacidade de um componente 
de ensaio para impedir que o fogo se propague para 

um lado não exposto como resultado da penetração 
de!chamas ou fumo.

 ▪ Classificação I (isolamento, "I" do francês "Isolation"): 
esta é a capacidade de um componente de ensaio 
para restringir o aumento da temperatura do lado não 
aquecido a níveis inferiores aos especificados durante 
o!incêndio, que não é superior a +140 °C e até +180 °C.

NORMAS EUROPEIAS

Este método expõe amostras de ensaio de corta-fogos com 
penetração a um incêndio durante um período de tempo 
e temperatura padrão e a uma aplicação de um fluxo de 
mangueira. As classificações são, então, estabelecidas 
com base no período de tempo em que o corta-fogo 
é!capaz de resistir antes do primeiro desenvolvimento 
de aberturas de lado a lado ou chamas na superfície não 
exposta, na limitação aceitável da transmissão térmica 
e!no desempenho aceitável sob a aplicação do teste de 
fluxo da mangueira.

São estabelecidas duas classificações para cada sistema 
corta-fogo com penetração:
 ▪ Classificação F (F = fogo): com base na ocorrência 

de!chamas no lado não exposto da amostra de ensaio 
e!no desempenho aceitável do fluxo da mangueira

 ▪ Classificação T (T = temperatura) baseada no aumento 
da temperatura e na ocorrência de chama no lado 
não exposto da amostra de ensaio e no desempenho 
aceitável do fluxo da mangueira.

UL 1479 PARA CORTA"FOGOS COM PENETRAÇÃO TOTAL

Estes testes são aplicáveis a sistemas de juntas de vários 
materiais e construções, destinados a serem utilizados 
em!aberturas lineares entre estruturas adjacentes 
resistivas ao fogo. As classificações de resistência 
ao!fogo para sistemas de juntas destinam-se a registar 
o!desempenho durante o período de exposição ao fogo 
e não se destinam a ser interpretadas como tendo 
determinado a!aceitabilidade dos sistemas de juntas 
para!utilização antes ou depois da exposição ao fogo. 

Estes métodos visam desenvolver dados para ajudar 
outros a determinar a adequação dos sistemas de juntas, 
caso seja necessária resistência ao fogo. Estes requisitos 
destinam-se a avaliar o período de tempo em que os 
tipos de sistemas de juntas especificados irão conter 
um incêndio durante uma exposição de ensaio pré-
determinada. O ensaio avalia a resistência do sistema 
de juntas ao calor e, em alguns casos, a um fluxo de 
mangueira, ao mesmo tempo que suporta uma carga 
aplicada, se o conjunto for de suporte de carga. 

UL 2079 PARA RESISTÊNCIA AO FOGO DE SISTEMAS  
DE JUNTAS DE EDIFÍCIOS

Na Armacell, a segurança está em primeiro lugar e a máxima fiabilidade é essencial. Como!fornecedor de 
soluções de sistemas, conhecemos os requisitos e as normas do sistema corta fogo e!disponibilizamos apoio 
global. Este quadro fornece uma visão geral indicativa das!normas!de ensaio de incêndio para sistemas corta 
fogo, a nível global. 

COM ARMACELL 
ESTÁ SEMPRE 

NO!LADO SEGURO.
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ArmaProtect!CM
Argamassa resistente ao fogo
 

 

ArmaProtect CB 
Sistema de placa com revestimento resistente ao fogo 
ArmaProtect ABLC e mástique de!preenchimento 
resistente ao!fogo ArmaProtect ABLF 

Argamassa resistente ao fogo para selagem corta fogo 
mistas em paredes e pavimentos  

Sistema de placa com revestimento ablativo para selagem 
corta fogo mistas em paredes e pavimentos 

 ▪ Aberturas vazias
 ▪ Serviços mistos e múltiplos
 ▪ Cabos, grupos de cabos e!caminhos de cabos 
 ▪ Condutas e grupos de condutas
 ▪ Tubos combustíveis e não combustíveis 

 ▪ Aberturas vazias
 ▪ Serviços mistos e múltiplos
 ▪ Cabos, grupos de cabos e!caminhos de cabos
 ▪ Condutas e grupos de condutas
 ▪ Tubos combustíveis e não combustíveis 

ArmaProtect FW2
Cinta resistente ao fogo 

ArmaProtect FW3
Cinta resistente ao fogo 

Cinta resistente ao fogo para selagem corta fogo em 
paredes e!pavimentos 

Cinta resistente ao fogo para selagem corta fogo em paredes 
e!pavimentos 

 ▪ Tubos não combustíveis até Ø!323,9!mm com 
isolamento combustível

 ▪ Tubos compósitos e multicamada
 ▪ Condutas e grupos de condutas

  

 ▪ Tubos combustíveis Ø # 160 mm (sem isolamento 
combustível)

 ▪ Tubos combustíveis Ø # 110 mm (com isolamento 
combustível)

 ▪ Tubos compósitos e multicamada Ø!# 110 mm
 

SOLUÇÕES CORTA FOGO  
ARMAPROTECT
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ArmaProtect CT
Tubo para cabos resistente ao fogo
 

ArmaProtect EXPS 
Vedante resistente ao fogo
  

Tubo para cabos para selagem corta fogo 
em!paredes e pavimentos
 

Vedante intumescente resistente ao fogo para selagem corta fogo 
mistas em paredes e pavimentos
 

 ▪ Aberturas vazias
 ▪ Cabos e grupos de cabos
 ▪ Condutas e grupos de condutas
 ▪ Tubos combustíveis
 ▪ Combinações AVAC Split
 ▪ Ideal  para aplicações de renovação

 ▪ Aberturas vazias
 ▪ Cabos e grupos de cabos
 ▪ Condutas e grupos de condutas
 ▪ Tubos combustíveis e não combustíveis

 

ArmaProtect FC1 e FC2 
Gola resistente ao fogo

ArmaProtect EFC1 e EFC2 
Gola contínua resistente ao fogo

Gola resistente ao fogo para selagem corta 
fogo em paredes e pavimentos

Gola contínua resistente ao fogo para selagem corta fogo em paredes 
e!pavimentos

Para selagem de tubos combustíveis sem 
isolamento até Ø 160 mm (FC1) e Ø 400 mm 
(FC2), respetivamente

  
 

 ▪ Tubos combustíveis Ø # 160 mm (com e sem isolamento acústico), 
Ø!# 110 mm (com isolamento combustível)

 ▪ Tubos não combustíveis Ø # 108 mm (com isolamento combustível)
 ▪ Tubos compósitos e multicamada Ø # 110 mm 

 
 

SOLUÇÕES CORTA FOGO  
ARMAPROTECT

Sistemas corta fogo ArmaProtect:!
 ▪ são fáceis de instalar e altamente fiáveis;
 ▪ foram testados globalmente;
 ▪ são certificados em múltiplas combinações e configurações; 

o que faz da gama uma solução integrada e completa;
 ▪ são fáceis de inspecionar e de manter.

Ampla 
gama 

aprovada 
globalmente

Excelente 
desempenho 

contra 
incêndios
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 DIÂMETRO PEQUENO A MÉDIO DO TUBO DIÂMETRO GRANDE DO TUBO

SOLUÇÃO 
EXCECIONAL

ArmaProtect EFC1 e EFC2
 ■ Instalação flexível e limpa
 ■ Solucionador de problemas para aplicações 
especiais no local da obra
 ■ Tubos combustíveis Ø # 160 mm 
(com!e!sem!isolamento acústico),  
Ø # 110 mm (com!isolamento combustível)
 ■ Tubos não combustíveis Ø # 108 mm 
(com!isolamento combustível)
 ■ Tubos compósitos e multicamada Ø # 110 mm 
 ■ Até EI 240

ArmaProtect FC2
 ■ Produto pré-formado
 ■ Instalação limpa
 ■ Tubos combustíveis Ø # 400 mm 
(sem isolamento)
 ■ Até EI 120

SOLUÇÃO 
SUPERIOR

ArmaProtect FC1
 ■ Produto pré-formado
 ■ Instalação limpa
 ■ Tubos combustíveis Ø # 160 mm 
(sem!isolamento)
 ■ Até EI 240

ArmaProtect FW2
 ■ Instalação flexível e limpa
 ■ Tubos não combustíveis até 
Ø 323,9 mm (com isolamento 
combustível)
 ■ Até EI 120

ArmaProtect FW3
 ■ Instalação flexível e limpa
 ■ Tubos combustíveis Ø # 160 mm 
(sem!isolamento combustível)
 ■ Tubos combustíveis Ø # 110 mm 
(com!isolamento combustível)
 ■ Tubos compósitos e multicamada Ø # 110 mm
 ■ Até EI 120

// Para penetrações de tubos
Consulte a ETA relevante para mais detalhes de instalação.

 PEQUENO MÉDIO E GRANDE
SOLUÇÃO 
EXCECIONAL

ArmaProtect CT
 ▪ Dispositivo pré-instalado
 ▪ Instalação limpa
 ▪ Repenetração fácil
 ▪ Aberturas até Ø 116 mm
 ▪ Até EI 120 ArmaProtect CB

 ▪ Manutenção e repenetração fáceis
 ▪ Cabo, tubo, penetrações mistas e múltiplas
 ▪ Até EI 240
 ▪ Aberturas até 1,4 m x 2,0 m ou 1,2 m x 2,4 m, 

respetivamente

SOLUÇÃO 
SUPERIOR ArmaProtect EXPS

 ▪ Até EI 120
 ▪ Aberturas até Ø 150 mm

ArmaProtect ABLF
 ▪ Até EI 90
 ▪ Aberturas até Ø 160 mm

SOLUÇÃO 
PADRÃO ArmaProtect!CM

 ▪ Cabo, tubo, penetrações mistas e múltiplas
 ▪ Até EI 240
 ▪ Aberturas até 1,2 m x 2,0 m

SOLUÇÕES COM TESTAGEM EN (ETA)
// Para aberturas pequenas a grandes
Consulte a ETA relevante para mais detalhes de instalação.
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SOLUÇÕES COM ENSAIOS UL (CONF. UL 1479 / ASTM E814)
// Para aberturas pequenas a grandes
Consulte os sistemas UL relevantes para mais detalhes de instalação.

 PEQUENO MÉDIO E GRANDE
SOLUÇÃO 
EXCECIONAL 

ArmaProtect CT
 ▪ Dispositivo pré-instalado
 ▪ Instalação limpa
 ▪ Repenetração fácil
 ▪ Aberturas até Ø 116 mm
 ▪ Classificação F até 3 h

SOLUCIÓN  
SUPERIOR

ArmaProtect FW2
 ▪ Instalação flexível e limpa
 ▪ Tubos não combustíveis  

até Ø 159 mm
 ▪ Tubos compostos
 ▪ Condutas e grupos  

de condutas
 ▪ Classificação de resistência 

ao fogo até 3 h 

ArmaProtect CB
 ▪ Manutenção e repenetração fáceis
 ▪ Também testado para barramentos 

e!condutas
 ▪ Classificação F até 3 h
 ▪ Aberturas até 0,6 m x 0,4 m

SOLUÇÃO       
PADR ÃO 

ArmaProtect!CM
 ▪ Classificação F até 3 h
 ▪ Aberturas até 0,6 m x 0,4 m 

// Para penetrações de tubos
Consulte os sistemas UL relevantes para mais detalhes de instalação.

 TUBOS NÃO COMBUSTÍVEIS
SOLUÇÃO
SUPERIOR

ArmaProtect FW2
 ■ Instalação flexível e limpa
 ■ Tubos não combustíveis até Ø 159 mm
 ■ Tubo composto PE/AL/PE até Ø 63 mm
 ■ Também testado para condutas PE-HD até Ø 100 mm (condutas Ø# 32 mm), condutas PE-HD até 
Ø 50 mm com grupos de tubos Speed e grupos ar condicionado Split
 ■ Classificação de resistência ao fogo até 3 h 
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Todos os dados e informações técnicas se baseiam 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 também são da responsabilidade do cliente. Este documento não constitui nem faz parte de uma oferta ou contrato legal. 
Ao!encomendar/receber o produto, está a aceitar os Termos e Condições Gerais de Venda da Armacell aplicáveis na região. 

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 a forma como processamos os dados, consulte a nossa Política 
de!Proteção de Dados.

© Armacell, 2022. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais seguidas de ® ou ™ são marcas comerciais do Grupo Armacell. 
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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 

Para mais informações, visite:
www.armacell.pt

SOBRE A ARMACELL


