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O espírito pioneiro sempre fez parte do ADN da Armacell. Conhecidos 
pelo nosso isolamento térmico flexível, apresentamos agora uma 
tecnologia de atenuação acústica líder na sua classe. Graças às 
suas espessuras ultrafinas, o ArmaComfort Barrier permite reduzir 
significativamente os ruídos incómodos sem perder espaço útil. É a 
solução ideal para uma atenuação acústica optima, sem halogéneo ou 
betume e amiga do ambiente.
ArmaComfort. O conforto do silêncio. 

ArmaFixArmaComfort

PROTEÇÃO
ACÚSTICA 
(IN)VISÍVEL

SOLUÇÕES ULTRAFINAS DE ALTO DESEMPENHO ACÚSTICO

ArmaComfort® Barrier



O ruído afeta cada vez mais a nossa vida. No trabalho, em edifícios públicos, 
na rua ou em casa – todos estamos expostos ao ruído. Em ambientes laborais, 
o isolamento acústico é fundamental para assegurar a comunicação eficaz  
e o bem-estar dos colaboradores. As soluções de isolamento acústico são 
essenciais para aumentar a produtividade.  

À medida que as cidades crescem e evoluem, as pessoas procuram encontrar 
tranquilidade em suas casas. O isolamento acústico em edifícios traduz-se em 
calma e conforto, bem como em privacidade, intimidade e uma sensação de 
segurança. A crescente valorização da privacidade reflete-se em maiores 
exigências. Atualmente, inquilinos e compradores esperam um controlo de 
ruído melhorado. 

É UM MUNDO RUIDOSO. 
ESTÁ NA ALTURA DE REDUZIR
OS RUÍDOS INCÓMODOS

REGULAMENTAÇÃO RELATIVA AO RUÍDO
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Para proteger as pessoas dos efeitos adversos do ruído e preservar 
a sua saúde, a Diretiva da UE relativa à avaliação e gestão do ruído 
ambiente (Diretiva 2002/49/CE) requer que os Estados-Membros 
desenvolvam planos de ação para a gestão do ruído. Os riscos 
associados à exposição ao ruído no trabalho encontram-se definidos 
na Diretiva 2003/10/CE da União Europeia. 

Na maioria dos países europeus, os regulamentos de construção 
especificam os requisitos de isolamento acústico para habitação. 
Os requisitos e classificações variam muito, quer em termos da 
qualidade do isolamento acústico quer em termos das descrições 
utilizadas. Ao longo dos últimos anos, vários países europeus 
implementaram ou propuseram requisitos mais rigorosos.
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Alto
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Ténue
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PARA 

UM CONTROLO 
DE RUÍDO EFICAZ  

É ESSENCIAL*

94% 

ABORDAGEM À POLUIÇÃO SONORA

Existem soluções económicas e fáceis 
de instalar, para responder aos desafios 
colocados pelo ruído em edifícios.  
A forma mais fácil de obter um ambiente 
silencioso e confortável é reduzir o som com 
um material pesado, resistente à transmissão 
das ondas sonoras. Explicado de forma simples, 
a transmissão acústica diminui quando 
é adicionada massa entre a origem do  
som e quem o ouve. 

O desempenho de redução de ruído de um material pode 
ser definido como a sua capacidade de reduzir o som que 
o atravessa. O valor principal é o índice de atenuação acústica 
ponderada (Rw em dB). É uma classificação de número único 
de isolamento acústico aéreo entre divisões, numa gama de 
frequências. Quanto mais denso e impermeável um material 
for, melhor bloqueia ou reduz a transmissão acústica 
entre divisões.

PERDA DE TRANSMISSÃO 
ACÚSTICA

*Resultado de uma sondagem representativa, realizada junto de residentes alemães



PROTEÇÃO ACÚSTICA
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As soluções de conforto acústico da Armacell permitem uma maior qualidade de 
vida a quem vive e/ou trabalha nas cidades. Melhoram a saúde e segurança no 
local de trabalho, graças à redução do ruído. A criação de zonas de silêncio pode 
reduzir o impacto nocivo da exposição ao ruído – em edifícios, ambientes 
industriais e veículos. As barreiras de ruído ArmaComfort oferecem uma superior 
redução da transmissão acústica. Esta nova tecnologia de atenuação acústica 
permite-lhe adicionar massa às paredes e a equipamentos mecânicos, sem 
perder espaço, ficando invisível em construções ou visível em divisórias 
existentes. As nossas pranchas EVA/EPM flexíveis foram concebidas para 
cumprir os principais requisitos de aplicações industriais, de construção e 
transporte.

Armacell. A fazer a diferença em todo o mundo.

DESFRUTE DO  
CONFORTO DO SILÊNCIO

-30 dB
COM APENAS

3 mm

ATÉ



Descubra as duas novas faces do silêncio: uma barreira acústica preta, para 
aplicações ocultas na construção de paredes, tetos e sistemas AVAC;  

e uma folha em branco nacarado, para soluções específicas visualmente atrativas. 
ArmaComfort. O conforto do silêncio.

PROTEÇÃO ACÚSTICA

// ArmaComfort Barrier B
Barreira acústica de alto desempenho  
e com massa, em preto, para aplicações 
ocultas na construção de paredes, tetos e 
sistemas AVAC.

// ArmaComfort Barrier P
Barreira acústica visualmente atrativa, 
de alto desempenho e com massa, 
para insonorização de divisórias existentes, 
condutas de ar e cabinas. 
 
As nossas soluções autoadesivas topo de 
gama têm classificação B-s2,d0, certificação 
IMO e estão classificadas segundo a UL94. 
Podem ser pintadas com produtos acrílicos 
de base aquosa.*

AUTOADESIVO  
rápido, fácil e limpo: a 
ArmaComfort Barrier é  
autoadesiva. Basta retirar 
a película traseira e colar 
a barreira acústica à superfície 
seca e limpa.** Sem problemas 
e sem solventes.

ESPESSURAS 
A ArmaComfort Barrier P está 
disponível em espessuras de 1, 
2, 3, 4 e 5 mm. A ArmaComfort 
Barrier B está disponível em 
espessuras de 2, 3 e 4 mm.

ARMACOMFORT BARRIER B ALU  
Esta barreira com revestimento em 
alumínio oferece a mais alta classe 
de resistência ao fogo (B-s1,d0) para 
produtos orgânicos. O revestimento 
durável e resistente ao rasgamento 
combina uma atrativa superfície de 
aspeto prateado com uma proteção 
fácil de limpar em ambientes 
industriais. 
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**  Não fixe qualquer peso 
adicional (por exemplo, 
mobiliário, televisores, 
espelhos, etc.) à barreira 
acústica.

*  Contacte o nosso 
serviço técnico, 
para verificar 
a compatibilidade 
do revestimento 
pretendido.

Consulte e estude as orientações de aplicação  
da ArmaComfort Barrier antes de dar  
início à instalação.



  

O isolamento acústico evoluiu muito. Inicialmente, a folha de 
chumbo era considerada um material de insonorização ideal, 
devido à sua alta densidade e baixa rigidez. Durante décadas, 
foi utilizada para fabricar barreiras acústicas e outras 
construções de atenuação do ruído. Atualmente, sabemos que 
o chumbo tem um efeito neurotóxico que se acumula nos 
ossos. Também se suspeita que é cancerígeno e a sua 
utilização generalizada tornou o chumbo na mais devastadora 
toxina ambiental do mundo. 
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TECNOLOGIA DE ATENUAÇÃO ACÚSTICA LÍDER NA SUA CLASSE      

»  O ESPÍRITO PIONEIRO  
SEMPRE FEZ PARTE DO ADN 
DA ARMACELL«

Foi substituído pelo betume, utilizado sob a forma de 
cartão ou folha espessa, mas também como betume 
quente. Não só este material é difícil de aplicar, 
como os resultados não são satisfatórios, devido  
à sua sensibilidade à temperatura e ao seu fraco 
comportamento ao envelhecimento. Pode desenvolver 
fissuras com o frio, derreter com o calor e deformar-se 
irreversivelmente quando submetido a tensão mecânica 
adicional, um fenómeno também denominado como 
escoamento. 

As barreiras acústicas com base em PVC,  
não são flexíveis. Contêm halogéneos que geram um 
fumo muito denso em caso de incêndio e podem libertar 
gases corrosivos ou tóxicos.

A NOSSA MAIS RECENTE  
INOVAÇÃO: TECNOLOGIA LÍDER
DE ATENUAÇÃO ACÚSTICA

COMPARAÇÃO DE MATERIAIS  
DE BARREIRAS ACÚSTICAS  

Reciclável

Desempenho  
ao fogo

Perda de transmissãoFlexibilidade

Comportamento 
à temperatura

Comportamento 
ao envelhecimento

Facilidade de aplicação

Saúde e segurança

Isento de halogéneo

Chumbo Betume PVC EVA-EPM



SUPERIOR DESEMPENHO  
ACÚSTICO

MELHOR  
COMPORTAMENTO  

AO FOGO

ECONOMIA 
DE ESPAÇO

FACILIDADE DE 
INSTALAÇÃO

RESPEITO PELO
AMBIENTE

//  Superior desempenho de perda de transmissão, com espessuras muito reduzidas
//  Flexível, maleável, fácil de cortar, sem necessidade de instalar estruturas adicionais
//  Retardante de chama, baixas emissões de fumos, não goteja
//  Isento de halogéneo, fosfato, betume e chumbo; reciclável 
//  Imputrescível, durável e resistente à maioria dos químicos
//  Adequado a aplicações novas e de reabilitação 
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A ArmaComfort Barrier proporciona 
propriedades excecionais de perda de 

transmissão acústica numa ampla 
gama de frequências.

COM BASE NUMA MISTURA 
EXCLUSIVA EVA/EPM, 
O ARMACOMFORT BARRIER 
OFERECE UMA COMBINAÇÃO 
IDEAL DE PROPRIEDADES 
TÉCNICAS E MECÂNICAS  
E É FÁCIL DE INSTALAR.

2 mm  
Rw =  
27 dB

»  O ouvido humano sente 
uma redução de 10 dB (A) 
como uma redução do 
volume para metade. «

PERDA DE TRANSMISSÃO ACÚSTICA DA ARMACOMFORT BARRIER

3 mm  
Rw =  
30 dB

4 mm  
Rw =  
32 dB
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EXPLORE MÚLTIPLAS FORMAS DE REDUZIR OS RUÍDOS 
INCOMODATIVOS COM UMA ÚNICA SOLUÇÃO.  
O ARMACOMFORT BARRIER OFERECE UM DESEMPENHO 
ACÚSTICO SUPERIOR. VISÍVEL      OU INVISÍVEL     .

BARREIRA DE PROTEÇÃO 
Compressores de ar condicionado, 
bombas de calor e salas técnicas podem 
gerar níveis de ruído inaceitáveis em 
edifícios. Em ambientes industriais, 
geradores, bombas, impressoras ou outros 
equipamentos pesados podem provocar 
a perda da audição e colocar em risco 
a saúde e segurança dos utilizadores. 
Vedações, barreiras de proteção, divisórias 
móveis ou cercas podem ser facilmente 
produzidas com ArmaComfort Barrier.

TETOS FALSOS 
Quando o som percorre elementos 
partilhados por estruturas adjacentes, 
ocorre a denominada transmissão do ruído 
indireto. O ruído indireto pode exceder 
facilmente a transmissão direta e a 
eficiência proporcionada pelas barreiras 
acústicas pode perder-se por inteiro. 
Instaladas nos espaços por cima dos tetos 
falsos e paredes divisórias, a ArmaComfort 
Barrier minimiza o ruído indireto.*

INVISÍVEL

VISÍVEL
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DIVISÓRIA RENOVADA 
Uma forma fácil, económica e que ocupa 
um espaço muito reduzido, para obter um 
desempenho acústico muito superior em 
instalações residenciais e não residenciais: 
As pranchas ArmaComfort Barrier P, 
autoadesivas e estéticamente atrativas, 
podem ser, simplesmente, coladas às 
paredes existentes para oferecer um controlo 
acústico muito superior em apenas algumas 
horas.* Para verificar a compatibilidade do 
revestimento pretendido, contacte o nosso 
serviço técnico.

NOVA DIVISÓRIA
As mudanças nas práticas de construção levaram a uma 
maior utilização de componentes leves em edifícios 
modernos. Uma vez que os materiais de massa ligeira 
oferecem uma reduzida perda de transmissão acústica, 
o ruído atravessa facilmente paredes e pisos. Instalada 
entre paredes em gesso cartonado, o ArmaComfort 
Barrier reduz muito a transmissão acústica e melhora 
o desempenho em frequências críticas, provenientes de 
divisões adjacentes e do ruído ambiente.

CABINA
É frequente o ruído em fábricas ou salas de máquinas exceder níveis 
aceitáveis, o que pode prejudicar a comunicação e a concentração dos 
utilizadores. Com o ArmaComfort Barrier pode converter facilmente salas 
de reuniões ou de controlo em cabinas insonorizadas, criando um local de 
trabalho silencioso, seguro e confortável. 

CLIMATIZAÇÃO 
Os sistemas climatização geram e transportam ruído de 
uma divisão para outra. Caso não disponham de tratamento 
acústico, as tubagens e condutas permitem que o som se 
propague ao longo dos edifícios. O ruído de ventiladores e 
motores é transmitido através das condutas e as grelhas 
geram silvos ou trepidação. Com o ArmaComfort Barrier, 
a perda de transmissão de tubagens e condutas pode ser 
melhorada e o ruído minimizado. 

 * É necessário cumprir a regulamentação local relativa a incêndios (por exemplo, paredes corta-fogos).



ARMACOMFORT. O CONFORTO DO SILÊNCIO.

Reduza o ruído incomodativo com o nosso ArmaComfort Barrier. 
Quer necessite de barreiras acústicas em ambientes industriais ligeiros, 
divisórias acústicas em edifícios ou redução de ruído em veículos, 
pode criar facilmente zonas de silêncio com as nossas barreiras acústicas  
de alto desempenho. 

O seu projeto exige mais. Merece a melhor solução.  
Experimente a diferença.





Todos os dados e informações técnicas são baseados em resultados alcançados em condições específicas e definidas de acordo com as normas 
de teste referenciadas. Cabe ao cliente assegurar-se de que 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. A Armacell toma todas as medidas 
necessárias para assegurar a exatidão dos dados fornecidos neste documento. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações 
contidas no mesmo são também consideradas corretas na altura da publicação. Ao encomendar/receber o produto, está a aceitar os Termos e 
Condições Gerais de Venda da Armacell aplicáveis na região. Por favor, solicite uma cópia dos mesmos se ainda não os estiver recebido.

© Armacell, 2020. ArmaFlex é uma marca registada do Grupo Armacell. ® e TM são marcas comerciais do Grupo Armacell e estão registadas na 
União Europeia, nos Estados Unidos da América e noutros países.
00151 | ArmaComfort Barrier | ArmaComfort |  brochura | 052020 | Global | PT

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 3 100 colaboradores e 24 unidades de fabrico em 16 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 informações, vá a: 
www.armacell.pt

SOBRE A ARMACELL

ArmaFixArmaComfort


