
www.armacell.pt

PROTEÇÃO TÉRMICA, CONTRA A CONDENSAÇÃO E CONTRA INCÊNDIOS

Os centros de tratamento de dados estão no cerne da era digital. São eles que 
alimentam e protegem as mais importantes infraestruturas. A manutenção das 
condições ambientais definidas é crucial para salvaguardar o seu funcionamento 
e a fiabilidade do sistema. Os sistemas de isolamento topo de gama da Armacell 
ajudam a garantir um funcionamento fiável a longo prazo, a poupar energia 
e a combater as alterações climáticas. Congele os seus custos energéticos 
para assegurar a sustentabilidade do seu futuro digital.

Soluções  
comprovadas 

para a sua  
empresa

Centros de dados
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3.200
trabalhadores em todo 
o mundo, representando 
70 nacionalidades diferentes

26
unidades de produção
em 18 países de 
3 continentes

300+
patentes ativas em  
50 famílias de patentes

SOBRE A ARMACELL

SOLUÇÕES DE POUPANÇA 
ENERGÉTICA.
A Armacell é a inventora da espuma 
flexível de isolamento de equipamentos 
e uma das principais fornecedoras de 
espumas técnicas. As nossas soluções 
leves térmicas, acústicas e mecânicas 
constituem uma mais-valia sustentável 
para os nossos clientes. Inovação 
e empreendedorismo são parte 
integrante do nosso ADN. Promovemos 
soluções líderes da indústria 
e aspiramos lançar novas tecnologias 
utilizando recursos alternativos ou 
matéria-prima natural. 

Dia após dia, os nossos produtos 
contribuem significativamente para 
a eficiência energética global e marcam 
a diferença por todo o mundo. 
Na resposta aos desafios colocados 
pelas megatendências do momento, tais 
como a eficiência energética, o controlo 
de ruído, a leveza e a globalização do 
abastecimento alimentar, as nossas 
soluções destacam-se em matéria de 
funcionalidade e facilidade de instalação. 

 

Criamos valor real para os nossos clientes, valorizamo-los enquanto parceiros e estamos 
empenhados em desenvolver soluções especificamente destinadas a responder às suas 
necessidades. Como resultado, oferecemos uma mais-valia aos nossos parceiros comerciais 
e, mais importante ainda, uma poupança energética e uma maior vida útil para os seus 
equipamentos mais importantes.

Armacell. A fazer a diferença em todo o mundo.



QUALIDADE DO  
AR AMBIENTE



PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS
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SOLUÇÕES DE POUPANÇA 
ENERGÉTICA.

PROTEJA OS SEUS ATIVOS

Contabilizados em conjunto, os centros de 
tratamento de dados já consomem cerca 
de 3 % de toda a eletricidade mundial. 
Com o acréscimo das instalações 
em hiperescala e de maior consumo 
energético, espera-se um aumento das 
necessidades de energia. Os servidores 
alojados em centros de tratamento de 
dados geram grandes quantidades de 
calor e 40 % dos custos operacionais 
totais podem ser atribuídos ao gasto de 
energia para sistemas de refrigeração. 

Soluções fiáveis a longo prazo
O isolamento dos equipamentos 
de refrigeração e AVAC é uma das 
medidas mais simples e mais eficientes 
de poupar energia nos centros de 
tratamento de dados. As soluções de 
isolamento da Armacell melhoram 
a eficiência energética e combatem 
as alterações climáticas evitando 
a libertação de emissões de CO2. 
Aumentam o nível de proteção contra 
incêndios, reduzem as emissões de 
ruído, minimizam o risco de interrupção 
dos trabalhos devida a manutenções não 
planeadas e podem alargar o tempo de 
vida útil do equipamento isolado.

A forma como conduzimos os nossos 
negócios mudou substancialmente 
e a pandemia da COVID-19 veio acelerar 
ainda mais a transformação digital. 
Os dados tornaram-se o recurso mais 
valioso a nível mundial, o petróleo da 
era digital, e os centros de tratamento 
de dados constituem agora o coração 
do mundo moderno. Estes centros 
evoluíram de infraestruturas locais para 
redes virtuais que suportam aplicações 
e volumes de trabalho em ambientes 
em multi-nuvem. Com a resiliência 
económica tão estreitamente ligada 
às infraestruturas digitais e perante 
o crescimento exponencial das 
necessidades de dados, é fundamental 
apostar no investimento em tecnologias 
inovadoras de tratamento de dados.
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REFRIGERAÇÃO DOS 
SEUS SISTEMAS



4/ SOLUÇÕES PARA CENTROS DE TRATAMENTO DE DADOS

MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
REDUÇÃO DE CUSTOS E DE CO2.
Os centros de tratamento de dados gastam 40 % da totalidade dos seus custos 
operacionais com a energia necessária para arrefecer a enorme quantidade de 
equipamentos eletrónicos de que dispõem. Os servidores informáticos produzem 
muito calor, tornando essencial a refrigeração dos sistemas. 

Tom Paris
Projetista do centro de 
tratamento de dados 
na Climaplan GmbH, 
Munique (Alemanha)

“Os centros de tratamento de dados 
necessitam de muita energia para 
arrefecer os servidores. O isolamento 
dos sistemas de refrigeração com 
o AF/ArmaFlex aumenta a eficiência 
energética do equipamento AVAC 
e reduz as emissões de CO2.”

AF/ArmaFlex®

Centro de tratamento de dados na Universidade Técnica de Darmstadt 
(Alemanha)

Quando foi inaugurado em 2020, o polo de Computação de Alto Desempenho de 
Lichtenberg, na Universidade Técnica de Darmstadt, era o supercomputador 
mais rápido existente numa universidade alemã – classificado entre os 500 
supercomputadores mais rápidos do mundo. Graças ao inovador equipamento 
AVAC, é possível trabalhar com refrigeração ininterrupta e aproveitar o calor 
produzido pelo computador na rede de aquecimento local para aquecer os 
edifícios do Campus Universitário. Os materiais de isolamento da Armacell 
foram instalados quer no sistema de refrigeração do computador Lichtenberg 
I, quer no sistema de expansão do projeto (Lichtenberg II), por forma a proteger 
os sistemas contra perdas de energia e contra a condensação.
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MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
REDUÇÃO DE CUSTOS E DE CO2.

ArmaFlex 
permite poupar 140 vezes mais energia 
do que a necessária para a sua produção, 
de acordo com uma análise independente 
do seu ciclo de vida. Nenhuma outra medida 
de poupança energética permite retornos 
tão rápidos.

REDUÇÃO DOS CUSTOS 
TOTAIS DE INSTALAÇÃO

EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA

A REFRIGERAÇÃO 
É RESPONSÁVEL POR ATÉ 

40 %
DA TOTALIDADE DOS  

CUSTOS OPERACIONAIS
DOS CENTROS DE  

TRATAMENTO  
DE DADOS

ATÉ

75 %
DE POUPANÇA 

ENERGÉTICA COM 
O ISOLAMENTO 

ARMAFLEX*

* Em aplicações 
standard com 
espessura de 
isolamento  
de 19 mm

AS NOSSAS SOLUÇÕES  
DE POUPANÇA ENERGÉTICA

As nossas soluções de isolamento oferecem uma poupança 
energética considerável a custos comparativamente baixos. 
O investimento é normalmente recuperado em menos 
de um ano e os operadores dos centros de tratamento de 
dados passam a beneficiar, a longo prazo, de uma poupança 
substancial ao nível da energia e dos custos. O AF/ArmaFlex 
é o nosso legado. O isolamento altamente flexível e leve 
apresenta uma estrutura celular fechada e combina uma 
condutividade térmica reduzida com uma barreira de vapor 
de água integrada – protegendo os seus ativos das perdas 
térmicas e da humidade.

Os centros de tratamento de dados utilizam duas tecnologias tradicionais de refrigeração: 
refrigeração por ar e por líquido. Os sistemas de refrigeração por líquido são cada vez 

mais populares, uma vez que são mais eficientes na remoção do calor do que o método de 
refrigeração que assenta na refrigeração por ar condicionado. Independentemente da tecnologia 

utilizada, todos os designs de refrigeração precisam de ser adequadamente isolados para assegurar uma 
proteção fiável e duradoura. 



PROTEÇÃO CONTRA  
A CONDENSAÇÃO E A CORROSÃO. 
Os equipamentos informáticos são extremamente sensíveis à humidade. 
Em ambientes húmidos, estes equipamentos podem ver reduzir-se o seu tempo de 
vida útil, pois a humidade origina danos e corrosão que, por sua vez, resultam na avaria 
dos mesmos.

Roy van der Hoek
Diretor da Van der Hoek Isolatie 

“Há décadas que instalamos produtos 
Armacell com muito sucesso para 
proteger as instalações técnicas da 
condensação, da corrosão e das perdas 
de energia. Somos certificados pela 
Armacell e trabalhamos de acordo 
com o Sistema de Garantia ArmaFlex. 
A qualidade do produto e da mão 
de obra em que pode confiar.”

Amsterdam 1 Data Center (Países Baixos)
Localizado em Schiphol-Rijk, o Amsterdam 1 Data Center (AMS1) fornecerá 
até 40 MW de TI a todo um espaço de 16.000 m² depois de concluído. 
É operado pelo Global Data Centers, uma divisão da NTT Ltd., que é uma 
das maiores empresas mundiais de serviços tecnológicos globais. 
O premiado AMS1 foi concebido com o apoio de sistemas redundantes 
adiabáticos de refrigeração altamente eficientes que cumprem as mais 
rigorosas normas de eficiência energética. Para evitar a condensação 
e minimizar o risco de corrosão, o complexo equipamento de refrigeração 
foi isolado com AF/ArmaFlex pela V.D. Hoek Isolatie (Amesterdão).

AF/Armaflex
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PROTEÇÃO CONTRA  
A CONDENSAÇÃO E A CORROSÃO. 
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A formação de condensação nos equipamentos técnicos 
pode ter consequências profundas. O aparecimento de 
bolores, ferrugem e água a pingar do teto, assim como 
as paragens devidas a trabalhos de manutenção não 
planeados, podem acarretar custos elevados. Por isso, 
oferecemos sistemas cujos componentes individuais se 
coordenam perfeitamente uns com os outros e que são 
testados como um sistema completo. Para garantir um 
trabalho profissional, os técnicos de instalação formados 
pela ArmaFlex podem ser certificados e receber uma 
extensão de garantia sobre os produtos AF/ArmaFlex.

Para continuarem operacionais, os centros de tratamento de dados têm de ser 
refrigerados. Mesmo o mais ligeiro desvio das condições climáticas estabelecidas pode 

causar um dano significativo. Se o ar for demasiado seco, pode provocar uma descarga 
eletrostática; se for demasiado húmido, pode levar à formação de condensação. A humidade 

pode ainda originar a oxidação das placas-mãe, dos discos rígidos e das tomadas. Se a humidade 
transportar poluentes nocivos, pode dar início a um processo de corrosão metálica, que por sua vez poderá 
resultar na corrupção dos dados, em reparações dispendiosas ou mesmo interrupção dos trabalhos.

REDUÇÃO DA CORROSÃO  
SOB O ISOLAMENTO

CONTROLO DA  
CONDENSAÇÃO

AS NOSSAS SOLUÇÕES DE SISTEMAS

ArmaFix® AF
evita a ocorrência de pontes 
térmicas e condensação, 
oferecendo, simultaneamente, 
uma elevada fiabilidade e uma 
instalação rápida e fácil.

Arma-Chek® Silver 
é a escolha perfeita 
para zonas sujeitas 
a maior pressão 
mecânica. 

ArmaFlex Protect 
permite uma penetração dos tubos 
mais simples do que nunca. E mais 

importante ainda: garante a eficácia 
do isolamento térmico e um controlo 

fiável da condensação. 

AF/Armaflex
oferece um desempenho superior a um custo total de 
instalação inferior. Este material assegura a proteção 
do equipamento contra a condensação e as perdas de 
energia ao longo da sua vida útil. 
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EcoDataCenter, Falun (Suécia)
O EcoDataCenter é primeiro centro de tratamento de dados do mundo 
com pegada ecológica positiva. As instalações de Falun são totalmente 
alimentadas por fontes de energia renováveis. O calor produzido 
em excesso nestas instalações de larga escala é conduzido para 
um sistema de aquecimento onde é utilizado para aquecer as zonas 
circundantes e para a produção de biocombustíveis renováveis (pellets). 
Uma vez que a instalação foi concebida para ser o mais eficiente 
possível em termos energéticos, o inovador sistema de refrigeração 
por líquido baseado em chassis foi isolado com AF/ArmaFlex. 

AF/Armaflex

QUALIDADE DO AR AMBIENTE. 
PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AÉREA.
A contaminação é uma ameaça constante aos equipamentos sensíveis dos centros de 
tratamento de dados. As partículas de pó e os gases corrosivos podem, com o tempo, 
comprometer a eficiência energética e danificar os equipamentos de TI.

SOLUÇÕES PARA CENTROS DE TRATAMENTO DE DADOS

John-Ove Wallberg
Gestor do departamento de 
isolamento Gävle/Borlänge, 
na Bilfinger Industrial Services 
Sweden

“O AF/ArmaFlex previne 
a condensação e não liberta poeiras, 
fibras ou outras partículas que 
possam interferir com 
o desempenho de equipamentos 
informáticos sensíveis no ambiente 
crítico de um centro de tratamento 
de dados.”
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AF/Armaflex 
O nosso isolamento de estrutura 

celular fechada e isento de pó 
e fibras não liberta partículas 

nocivas e está equipado com 
tecnologia Micoban, o que o torna 

uma excelente opção para centros 
de tratamento de dados.

PROTEÇÃO CONTRA 
MICRORGANISMOS

ISENTO DE PÓ  
E FIBRAS

Um dos maiores riscos para o desempenho dos centros de tratamento de dados são 
os poluentes invisíveis que frequentemente se propagam pelas condutas dos sistemas 

AVAC que equipam as instalações. Os contaminantes nocivos, tais como as poeiras, os 
gases e os microrganismos, podem prejudicar servidores e equipamentos sensíveis de rede e 

armazenamento de dados. Uma vez que as unidades AVAC são componentes fundamentais para a qualidade 
do ar ambiente, apenas os sistemas de isolamento que não libertam poeiras ou fibras devem ser utilizados 
nestes ambientes críticos de ‘sala limpa’.

QUALIDADE DO AR AMBIENTE. 
PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AÉREA.

Os produtos ArmaFlex são isentos de pó e fibras 
e oferecem proteção contra a contaminação 
e os microrganismos. Os microrganismos 
têm muito mais dificuldade 
em assentar na superfície 
lisa e não porosa de um 
material de isolamento 
elastomérico do que na 
de um produto de fibra 
mineral de célula aberta. 
Graças à sua estrutura 
microcelular fechada 
e à elevada resistência 
à transmissão de vapor de 
água, o isolamento ArmaFlex oferece 
uma boa proteção contra a condensação e contra 
a penetração de humidade. Além disso, as suas 
emissões de compostos orgânicos voláteis 
(VOC) são extremamente baixas e contribui para 
a obtenção do certificado de eficiência energética.

A Armacell é o único fabricante de 
materiais de isolamento técnico flexíveis 
a fornecer os seus produtos premium 
com proteção antimicrobiana incorporada:  
O AF/ArmaFlex e o SH/ArmaFlex estão 
equipados com Microban®. Estes aditivos 
antimicrobianos fornecem uma proteção 
"proativa" contra bactérias, bolores 
e fungos nocivos. 

AS NOSSAS SOLUÇÕES  
PARA SALAS LIMPAS
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Jörg Uhlig
Proprietário da Uhlig-Isolierung 
(Lübben, Alemanha)

“Num incêndio, a combinação dos gases 
corrosivos com a água utilizada no 
combate ao incêndio pode formar 
ácidos agressivos e provocar danos 
consideráveis. O NH/ArmaFlex sem 
halogéneo não liberta gases corrosivos.”

Comarch AG, Dresden (Alemanha)
Em apenas 15 meses, a Comarch AG, uma empresa global de software, 
construiu um novo centro de tratamento de dados com classificação 
Tier III em Dresden. O complexo consiste num novo edifício e num 
edifício da era Guilhermina, o qual foi renovado com os mais elevados 
preceitos. Aloja um centro de tratamento de dados, além de escritórios 
e salas de formação. Foi utilizado o NH/ArmaFlex sem halogéneo para 
isolar os tubos de refrigeração das divisões onde se encontram os 
servidores. Os equipamentos dos sistemas de refrigeração e ventilação, 
assim como as condutas de ar dos escritórios, foram isolados com  
AF/ArmaFlex. Partes dos equipamentos isolados foram depois 
revestidos com placas metálicas Okabell.

AF/ArmaFlex 

Okabell®

NH/ArmaFlex

PROTEJA 
OS SEUS 
ATIVOS

A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
É UMA PRIORIDADE DE TOPO.
Não é possível excluir inteiramente a possibilidade de ocorrência de um incêndio e este 
pode acontecer inesperadamente. Os gases tóxicos libertados pelo fogo podem formar 
ácidos agressivos em combinação com a água, e estes podem causar mais danos do 
que o próprio incêndio.

SOLUÇÕES PARA CENTROS DE TRATAMENTO DE DADOS
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A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
É UMA PRIORIDADE DE TOPO.

Os incêndios estão na origem de muitos incidentes que afetam os centros de tratamento de 
dados. A elevada densidade de potência elétrica aumenta o risco de incêndio. Embora um 

incêndio possa não representar o potencial de risco mais elevado, pode ter consequências 
profundas. Se não for detetado e imediatamente extinto, os dados podem ser irremediavelmente 

destruídos e a reparação e restauração das instalações incorrerá em custos elevados. As interrupções 
nos sistemas de TI e nos negócios também podem ter custos elevados para as empresas.

BAIXA DENSIDADE DE FUMO 
EM CASO DE INCÊNDIO 

PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS 

AS NOSSAS SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO  
CONTRA INCÊNDIOS

Os materiais de isolamento utilizados 
nos centros de tratamento de dados 
devem possuir excelentes propriedades 
retardadoras de chama, reduzida emissão 
de fumos e não conter halogéneo. Num 
incêndio, o isolamento NH/ArmaFlex 
Smart sem halogéneo não liberta gases 
corrosivos passíveis de formar ácidos 
agressivos em combinação com a água de 
combate aos incêndios. O ArmaFlex Ultima 
tem classificação BL-s1,d0 e, num incêndio, 
produz 10 vezes menos fumo do que os 
produtos elastoméricos tradicionais.

A nossa solução contra fogo ArmaFlex 
Protect e os nossos produtos do 
Sistema ArmaProtect™ possuem 
elementos intumescentes e ablativos 
que impedem a propagação do fogo. O 
ArmaFlex Protect também assegura 
um isolamento térmico eficaz e um 
controlo fiável da condensação.

NH/ArmaFlex Smart
Recomendamos fortemente a utilização do nosso 
isolamento sem halogéneo nos centros de tratamento 
de dados, pois minimiza o risco de danos com 
consequências desastrosas em caso de incêndio.

ArmaFlex Protect
A barreira corta fogo, flexível e integrada, 
para penetrações de tubos assegura 
a eficácia do isolamento térmico e do 
controlo da condensação.

ISENTO DE  
HALOGÉNEO



NH/ARMAFLEX SMART. INOVAÇÃO POTENCIADA.

Com esta inovadora solução, estamos a elevar os nossos materiais de 
isolamento sem halogéneo ao próximo nível. O novo material assenta numa 
inovadora tecnologia de espuma, possuindo propriedades corta fogo já testadas 
e comprovadas e uma elevada sustentabilidade ambiental. A estas 
propriedades, associa-se ainda uma flexibilidade melhorada e um elevado 
nível de resistência aos raios UV e ao envelhecimento. 

NH/ArmaFlex Smart. Sem halogéneos. Sem concess ões. 

Num incêndio, o NH/ArmaFlex Smart não 
liberta gases corrosivos passíveis de formar 
ácidos agressivos em combinação com 
a água de combate ao incêndio. Em zonas que 
requerem medidas especiais de proteção, tais 
como os centros de tratamento de dados ou 
as salas limpas de fábricas, as consequências 
dos incêndios podem facilmente suplantar os 
custos do próprio incêndio.

MENOS DANOS PROVOCADOS 
POR INCÊNDIOS

O NH/ArmaFlex Smart liberta metade do 
fumo libertado pelos produtos flexíveis 
de espuma elastomérica convencionais. 
O fumo libertado num incêndio reduz 
a visibilidade, dificultando a localização 
das vias de evacuação e socorro. 
Por este motivo, os peritos atribuem mais 
importância à libertação e à densidade 
dos fumos do que à libertação de calor.

EXCELENTE COMPORTAMENTO 
AO FOGO

NH/ArmaFlex Smart

DISPONÍVEL  
NO 1.º 

TRIMESTRE 
DE 2022

DESTAQUE DE PRODUTO12/



O NH/ArmaFlex Smart possui excelente 
resistência aos raios UV e ao envelhecimento. 
A resistência a um envelhecimento ligeiro 
foi confirmada em ensaios de radiação 
acelerada. O material de isolamento sem 
halogéneo possui uma estabilidade excecional 
à luz. Em ambientes de interior, pode ser 
exposto a luz natural ou artificial sem 
necessidade de revestimentos adicionais.

RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV 
E AO ENVELHECIMENTO

A corrosão sob tensão pode afetar 
o aço inoxidável austenítico em casos 
de ocorrência simultânea de tensão, 
humidade e iões de cloro. Por não conter 
halogéneos, o NH/ArmaFlex Smart 
consegue minimizar o risco de corrosão 
sob tensão.

PREVENÇÃO DA CORROSÃO 
SOB TENSÃO

Graças à sua baixa condutividade térmica 
e à elevada resistência à difusão de 
vapor de água, o NH/ArmaFlex Smart, 
de estrutura celular fechada, assegura 
um controlo fiável da condensação e uma 
elevada poupança energética a longo prazo. 
Desta forma, também minimiza os riscos de 
corrosão sob o isolamento. 

CONTROLO FIÁVEL DA 
TEMPERATURA E DA 
CONDENSAÇÃO 

O suporte de tubo ArmaFix NH Smart isola 
termicamente o tubo das suas fixações e, 
juntamente com o isolamento adjacente  
NH/ArmaFlex, forma um sistema de 
isolamento para equipamentos de 
refrigeração com fiabilidade a longo prazo. 

SOLUÇÃO SISTÉMICA PARA 
FIABILIDADE MÁXIMA

O NH/ArmaFlex Smart não possui halogéneo; 
também não contém PVC ou polietileno 
clorado. É produzido sem adição de 
retardadores de chama brominados e não 
contém parafinas cloradas. As parafinas 
cloradas de cadeia curta são consideradas 
perigosas para a saúde, tendo a sua produção 
sido descontinuada na Europa. O NH/ArmaFlex 
Smart não contém parafinas cloradas de cadeia 
curta, média ou comprida. O produto possui 
o mais elevado nível de qualidade estabelecido 
pelo Conselho Alemão de Construção 
Sustentável para os produtos de construção 
com retardamento de chama.

ELEVADA SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

NH/ArmaFlex Smart

Quando lançámos o NH/ArmaFlex em 1996, 
fomos o primeiro fabricante a oferecer um 
isolamento elastomérico sem halogéneo. 
Uma inovação que logo se 
estabeleceu como um padrão 
ecológico no isolamento técnico.
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FIABILIDADE DURADOURA.
FUNCIONAMENTO SEGURO. 
A nossa sociedade confia fortemente na fiabilidade dos nossos serviços digitais. 
Para manter a economia digital a funcionar e proteger dados valiosos e ativos virtuais, 
tem de se alcançar um nível de desempenho sem qualquer tipo de cedência. 
Parar não é opção.

SOLUÇÕES PARA CENTROS DE TRATAMENTO DE DADOS

Martin van den Bos
Diretor da Gelders Isolatiebedrijf 
em Apeldoorn (Países Baixos)

“A fiabilidade e a durabilidade do produto 
é fundamental na escolha do material de 
isolamento técnico dos equipamentos 
de refrigeração. Há mais de 40 anos que 
utilizamos o AF/ArmaFlex com muito 
sucesso. Nenhum outro material de 
isolamento permite uma instalação tão 
simples, limpa e fiável em equipamentos 
de refrigeração.”

Centro de tratamento de dados, Apeldoorn (Países Baixos) 
O ArmaFlex é, há décadas, o material escolhido por muitos centros 
de tratamento de dados. Em 2020, a empresa de isolamentos GIB 
(Gelders Isolatiebedrijf) foi contratada para isolar o novo equipamento 
de refrigeração de um sistema AVAC numa extensão de um grande 
centro de tratamento de dados localizado em Apeldoorn. Para evitar 
a condensação e poupar energia a longo prazo, o equipamento de 
refrigeração foi isolado com AF/ArmaFlex. Partes dos sistemas de 
refrigeração existentes datam de inícios dos anos 1980 e, já nessa 
altura, foram isolados com AF/ArmaFlex. Parece inacreditável, 
mas é verdade: o isolamento ainda está em uso e plenamente operacional.

AF/ArmaFlex (1983 – 2020)
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FIABILIDADE DURADOURA.
FUNCIONAMENTO SEGURO. 

Quarenta anos passados 
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? 

A fiabilidade dos centros de tratamento de dados é mais importante do que nunca. 
No mundo em que vivemos, é crucial assegurar o seu funcionamento ininterrupto, 

pois as falhas informáticas afetam tanto as empresas como os consumidores. Os centros 
de tratamento de dados são diferentes de qualquer outro edifício e devem ser protegidos da 

melhor forma possível para assegurar o seu desempenho operacional. A instalação da mais recente 
tecnologia pode contribuir enormemente para a melhoria da fiabilidade e da eficácia destes sistemas 
a longo prazo.

A amostra foi enviada para o departamento 
de teste da Armacell e sujeita a uma 
rigorosa inspeção. 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.

Quisemos saber se o aspeto visual impecável 
deste isolamento AF/ArmaFlex com 40 anos 
era acompanhado pelo seu desempenho 
técnico. 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. 



Desempenho BEYOND BETTER – um passo em frente para evitar 
a entrada de humidade, as perdas térmicas, a corrosão sob 
o isolamento e as falhas de sistema.

INSTALE-O COM TOTAL CONFIANÇA.

ANOS EM 
FUNCIONA-

MENTO

40
Sabia que 98 % de todas as falhas de isolamento estão relacionadas com 
a humidade? Um isolamento inadequado pode resultar na formação de condensação 
ou bolores, reduzir o desempenho térmico e conduzir a reparações dispendiosas. 
Conforme confirmado pelo renomado Instituto de Física da Construção Fraunhofer, 
em Estugarda (Alemanha), o ArmaFlex está muito bem protegido contra 
a penetração de humidade. O material em estrutura celular fechada possui uma 
barreira ao vapor integrada e a resistência ao vapor de água é assegurada célula 
a célula em todo o material de isolamento. Este é o segredo da longevidade dos 
nossos produtos. Para o funcionamento duradouro dos sistemas de refrigeração 
dos centros de tratamento de dados, é fundamental dotá-los de um isolamento 
técnico com a mais elevada fiabilidade possível. 

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

 1993

É lançado na Europa, o produto 
de referência AF/ArmaFlex, 
com espessuras de parede 
técnicas.

1978

Ao desenvolvermos uma 
estrutura celular muito mais fina, 
as propriedades técnicas do  
AF/ArmaFlex são melhoradas:  
µ ≥ 10.000 e λ0°C ≤ 0,033 W/(m · K).

2006

O primeiro material de isolamento 
técnico flexível – ArmaFlex – 
é apresentado pela Armstrong, 
a nossa antiga empresa-mãe 
nos EUA.

1954

CONCEBIDO PARA A LONGEVIDADE
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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 material de isolamento contra a penetração 
de humidade, mais fiável e energeticamente eficiente será.

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

AF/ArmaFlex Evo

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 proteção contra 
incêndios avançada. O novo produto  
B/BL-s2,d0 oferece a melhor fiabilidade 
de isolamento e contribui para 
a segurança geral nos edifícios.
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EVITE 
A CONDENSAÇÃO

POUPE 
ENERGIA

GARANTA A 
PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS

 

A proteção antimicrobiana 
Microban® integrada no produto 
inibe o crescimento de bolores 
e fungos no isolamento.
 

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

 

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

AF/ArmaFlex. 
Sempre o melhor 

produto do seu 
tempo.

2010 20222019



A ARMACELL VAI 
BEYOND BETTER.

Para garantir a boa instalação dos seus 
materiais de isolamento térmico e acústico, 
a Armacell deu formação a milhares de 
técnicos de instalação originários de todo 
o mundo. Em muitos locais, foram criados 
centros de formação específicos e também 
oferecemos apoio valioso no local. Vários 
milhares de técnicos de isolamento em 
todo o mundo participam nos cursos de 
formação de instalação da Armacell, após 
os quais recebem o certificado de aplicação 
ArmaFlex. 

Na Armacell, estamos empenhados em proporcionar aos nossos 
clientes uma experiência excecional. Conhecemos os atuais desafios ao 
planeamento de centros modernos de tratamento de dados e, por isso, 
estamos aqui para ajudá-lo a garantir o sucesso dos seus projetos. 
Desde a fase de planeamento até à entrega - o nosso serviço 360° 
apoia-o em todas as situações.

Graças à app que lhe está associada, 
o nosso potente software ArmWin permite 
executar todos os cálculos técnicos 
comuns - mesmo num estaleiro de obras. 
É fácil determinar a espessura mínima de 
isolamento necessária para o controlo da 
condensação, assim como a temperatura 
de superfície, o fluxo de calor, as mudanças 
de temperatura nas tubagens e depósitos, 
os tempos de congelamento para tubos 
de água e as espessuras de isolamento 
mais económicas, ou seja aquelas com 
os períodos de retorno mais curtos.

ArmWin
Todos os cálculos 
de isolamento técnico 
numa só ferramenta.

ARMWIN – CÁLCULOS PROFISSIONAIS 
DO ISOLAMENTO 

FORMAÇÃO DE APLICAÇÃO  
DA ARMACELL

O futuro da construção é digital: o Building 
Information Modelling (BIM) permite 
planear, construir e operar digitalmente 
os equipamentos mecânicos desde 
a sua conceção até à sua colocação em 
funcionamento, manutenção, demolição 
e eliminação. O plug-in BIM da Armacell 
está perfeitamente integrado no programa 
AutoDesk® Revit® e oferece informações 
fundamentais sobre os produtos. O software 
acede aos dados necessários diretamente 
no modelo e ajuda o utilizador a escolher 
e configurar os produtos. 

PLUG-IN BIM PARA PLANEAMENTO 
DO ISOLAMENTO TÉCNICO 

A Armacell é o primeiro fabricante de 
materiais de isolamento técnico flexíveis 
a apresentar declarações ambientais de 
produtos (DAP) verificadas por terceiros. 
Estas baseiam-se numa avaliação 
independente do ciclo de vida (LCA) 
e são fundamentais para a conceção de 
edifícios ecológicos, em conformidade 
com os sistemas de construção 
ecológica, nomeadamente o LEED, 
o BREEAM®, o DGNB, o HQM e outros.

DAP PARA AVALIAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO

18/ BEYOND BETTER



HISTORIAL 
POSITIVO

Aproveite os benefícios do nosso 
excelente apoio ao cliente. Os nossos 
clientes confiam nos representantes 
de vendas, consultores técnicos 
e engenheiros de aplicações que lhes 
disponibilizamos por todo o mundo. 

O seu projeto exige mais. Merece 
a melhor solução. Obtenha as soluções 
de estrutura celular fechada da 
Armacell para isolamento térmico 
e acústico. 

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA  
A SUA EMPRESA

OS CENTROS DE TRATAMENTO 
DE DADOS DE TODO O MUNDO 
CONFIAM NAS NOSSAS 
SOLUÇÕES COMPROVADAS.
Um pequeno exemplo dos projetos que realizámos 
com sucesso:

/19LONGO HISTORIAL

A Armacell vai Beyond 
Better. Conduzir 
o desempenho para 
além do esperado – 
apoiando-o hoje 
e amanhã.

// China
  Centro tecnológico de informação 

para a indústria chinesa de valores 
mobiliários e de futuros, Guangdong

 China Mobile, Guangdong

// Alemanha
  Polo de Computação de Alto Desempenho 

de Lichtenberg 
 da Universidade Técnica de Darmstadt
 Comarch AG, Dresden

// Índia
 Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore
 BNP Paribas, Bangalore
 NTT-NetMagic DC7, Mumbai

// Kuwait
  Centro de tratamento de dados do 

Boubyan Bank, Cidade de Kuwait

// Países Baixos
 Amsterdam 1 Data Center, Amesterdão
 Centro de tratamento de dados Dataplace

// Espanha
  Centro de tratamento de dados do BBVA 

em Tres Cantos, 
 Madrid

// Suécia
 EcoDataCenter, Falun

// EUA
  Centro de tratamento de dados 

da Google, Texas
  Centro de tratamento de dados 

do Facebook, Utah
  Centro de tratamento de dados 

da Microsoft, Illinois
  Centro de tratamento de dados 

da CloudHQ (LC2), Virginia
 Intel Ronler Acres Campus, Oregon



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, 2021. 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. LEED® significa Leadership in Energy and Environmental DesignTM. 
LEED®, e o respetivo logótipo, é uma marca comercial detida pelo Green Building Council® dos EUA e é aqui utilizada com autorização. UL, o logótipo e a marca 
UL são marcas comerciais da UL LLC© 2013. AutoDesk® e Revit® são marcas registadas da Autodesk, Inc.
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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 informações sobre produtos, visite: 
www.armacell.pt

SOBRE A ARMACELL


