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ArmaFix Ecolight

O SUPORTE PARA TUBAGENS
ECOLÓGICO E INOVADOR,
COM PET FABRICADO 100%
A PARTIR DE GARRAFAS RECICLADAS.
O que é o PET?
PET significa polietileno tereftalato. É a forma mais comum de resina de
polímero termoplástico da família do poliéster.
Por que usamos o PET reciclado?
O PET é reciclável e por isso uma alternativa sustentável. Pode ser
reutilizado e reciclado repetidamente em vários produtos e materiais. A
reutilização de produtos PET reduz a quantidade de resíduos enviados para
aterros, economizando energia e recursos. É um material
extraordinariamente eficiente do ponto de vista energético, com um
impacto ambiental semelhante ao do vidro ou alumínio. O PET é muito
resistente e leve ao mesmo tempo, permitindo entregar uma maior
quantidade de produto com menor peso e consequentemente utilizando
menos combustível para o seu transporte.

PET

NA ARMACELL® SOMOS
PIONEIROS EM
TECNOLOGIA PET,
DESENVOLVENDO E
INTRODUZINDO NÚCLEOS
DE ESPUMA PET,
FABRICADOS 100% A
PARTIR DE MATERIAIS
PET RECICLADOS,
MAIORITÁRIAMENTE
GARRAFAS RECICLADAS.
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RECICLADO
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Suporte para tubagens em
instalações de refrigeração
e ar condicionado, evitando a
condensação nos pontos de
fixação.

// LEVE
Os suportes Armafix Ecolight oferecem uma
alta resistência à compressão combinada com
um peso muito reduzido.

// SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL
Fabricado a partir de PET reciclado.

// COMPATÍVEL
O Armafix Ecolight está perfeitamente adaptado
com as soluções de isolamento flexível
Armaflex.
// INSTALAÇÃO RÁPIDA
Com sobreposição autoadesiva, rápido
e fácil de instalar.

Os suportes para tubagens não isolados representam um ponto fraco
na instalação, onde as pontes térmicas resultam em perdas de energia
e podem causar condensação e corrosão aumentando os custos de
manutenção.

UM BOM ISOLAMENTO TÉRMICO EM
CONJUNTO COM OS SUPORTES
ARMAFIX ECOLIGHT PROPORCIONA
UMA SOLUÇÃO DURADOURA PARA
PREVENIR A CONDENSAÇÃO.

Abraçadeira prática para uma
instalação rápida, mesmo em
situações de instalações com
espaço reduzido.

O Armafix Ecolight é fabricado em
PET, proveniente de garrafas
recicladas. Durante o processo de
fabrico, este material requer 60%
menos energia do que as
tradicionais soluções em PUR, o
que resulta em menos 80% de
emissões de CO2.

GAMA
Disponível em:
• 13 mm
• 19 mm
• 25 mm
• 32 mm
• 40 mm

A marcação indica a
dimensão do tubo
aplicável.

GUIA DE INSTALAÇÃO
Selecione o tamanho correto do suporte Armafix tendo em conta a
espessura de isolamento a instalar e o diâmetro do tubo a isolar.

1.
Instale o suporte Armafix Ecolight no tubo a
isolar usando o adesivo Armaflex e feche a
sobreposição autoadesiva.

2.
Feche a sobreposição aplicando uma
pressão firme. Instale a abraçadeira
metálica pelo exterior do suporte.

3.
Aperte os parafusos da abraçadeira metálica.

4.
Antes de aplicar o isolamento no tubo
aplique também o adesivo no suporte
colando-o ao tubo.

5.
Garanta a selagem da zona de contacto
entre o isolamento e o suporte utilizando o
adesivo Armaflex e aplicando uma leve
pressão.
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