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Isolamento técnico - Naval
O isolamento dos equipamentos mecânicos é uma das medidas mais
simples e eficientes para poupar energia em navios. Com as soluções
de isolamento da Armacell, as empresas de transporte marítimo
conseguem reduzir por muitos anos os seus custos energéticos
e minimizar os riscos de paralisação provocada por trabalhos
de manutenção não programados.
www.armacell.pt
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SOLUÇÕE
APOSTAR NA POUPANÇA
ENERGÉTICA.

5

milhões de m3
de isolamento
produzidos
por ano

3 100

colaboradores
em todo o mundo

24

unidades de produção
em 16 países
de 4 continentes

500

patentes ativas

Somos os inventores da espuma flexível para isolamento
de instalações. As nossas soluções leves, térmicas, acústicas
e mecânicas constituem uma mais-valia sustentável para
os nossos clientes. Dia após dia, os nossos produtos contribuem
significativamente para a eficiência energética global e marcam
a diferença por todo o mundo. Ao responder aos desafios colocados
pelas megatendências do momento, tais como a eficiência
energética, a leveza, a globalização do abastecimento alimentar
e o conforto acústico, as nossas soluções destacam-se em matéria
de funcionalidade e facilidade de instalação.
A nossa atividade empresarial centra-se na atualização e otimização
da eficiência energética das instalações e na avaliação do ciclo de vida
dos materiais, para assim se obter uma utilização mais sustentável
dos recursos.
Armacell. A fazer a diferença em todo o mundo.
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ES
// Globalização

3 100 colaboradores,
24 unidades, 16 países,
quatro continentes:
Armacell é um grupo
empresarial de dimensão
verdadeiramente global,
contando com uma equipa
internacional constituída por
70 nacionalidades de todo
o mundo.

// Paixão

O nosso maior trunfo são
os nossos colaboradores,
dedicados, profissionais
e com espírito empreendedor.
Juntos, partilham valores
fundamentais: experiência
do cliente, compromisso,
responsabilidade, integridade
e sustentabilidade.

// Abordagem centrada
no cliente

Criamos valor real para
os nossos clientes, valorizamolos enquanto parceiros
e estamos empenhados
em desenvolver soluções
de isolamento adaptadas.
Como resultado, oferecemos
uma mais-valia aos nossos
parceiros comerciais, uma
poupança energética e uma
maior vida útil para as suas
instalações.
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O QUE OFERECEMOS

ISOLAMENTO TÉCNICO

BRAÇADEIRAS DE TUBOS

O equipamento técnico deve ser protegido de perdas
energéticas e condensação. Apenas os materiais em
estrutura celular fechada previnem a penetração da
humidade no material de isolamento, oferecendo assim às
instalações uma proteção duradoura contra a corrosão.
As nossas espumas elastoméricas flexíveis possuem uma
estrutura celular completamente fechada. A barreira de
vapor não está limitada a uma fina película mas estende-se
antes – célula a célula – por toda a espessura do isolamento.
Os materiais altamente flexíveis aumentam a eficiência
energética do equipamento, previnem a condensação,
têm ação anticorrosiva e garantem a manutenção das
temperaturas de circuito pretendidas.

As braçadeiras de tubos representam um potencial ponto fraco
no sistema de isolamento. Se o tubo não estiver termicamente
isolado da braçadeira, formam-se pontes térmicas que, por
sua vez, podem originar condensação. Uma tal situação pode
levar a perdas energéticas significativas e a um maior risco
de corrosão, provocando danos de reparação potencialmente
dispendiosa. A utilização de suportes especiais de tubos
para aplicações frias permite contar com um sistema de
isolamento de fiabilidade duradoura. Os nossos produtos estão
coordenados com a respetiva gama de isolamento e previnem
efetivamente a formação de pontes térmicas.

// ArmaFlex®

// ArmaFix®

Graças à combinação única de características técnicas
e de instalação, os nossos produtos ArmaFlex oferecem um
desempenho superior a um custo total de instalação inferior.
Os materiais são flexíveis e fáceis de instalar, mesmo quando
as instalações não dispõem de muito espaço.

O suporte de tubo ArmaFix oferece fiabilidade máxima.
Esta solução pode ser instalada de forma mais fácil,
limpa e rápida do que as braçadeiras e suportes de tubos
convencionais. O nosso suporte de tubo é constituído
por segmentos que suportam carga, fabricados em PET
resistente à compressão, e embebidos no material
de isolamento em estrutura celular fechada.

Os produtos ArmaFlex asseguram eficiência
energética e fiabilidade funcional máximas durante
toda a vida útil do equipamento.

ESTRUTURA
DE CÉLULA
FECHADA

SOLUÇÃO
SISTÉMICA

O núcleo do PET constituído por garrafas PET
recicladas,contribui também para a conservação dos
recursos naturais.
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PASSAGENS

REVESTIMENTOS

Algumas instalações técnicas, como tubos ou cabos
elétricos, representam um potencial risco de incêndio.
Penetram divisórias corta-fogo (paredes e tetos) e abrem
um caminho ao longo do qual as chamas e o fumo podem
propagar um incêndio. As tubagens são de extrema
importância para a segurança dos navios e, por isso, devem
ser seladas por profissionais. O material de isolamento
elastomérico com propriedades intumescentes pode ser
facilmente instalado numa série de aplicações, aumentando
a fiabilidade das vedações de passagem de tubos.

Em zonas sujeitas a maior tensão mecânica, o isolamento
técnico deve ter um revestimento que o proteja contra danos.
Os sistemas de revestimento tornaram-se, eles próprios,
uma alternativa às forras metálicas. Oferecem um nível
elevado de proteção contra intempéries, impactos mecânicos
e corrosão sob isolamento (CSI), além de permitirem
uma poupança de tempo e dinheiro. Os nossos materiais
pré-revestidos com isolamento elastomérico reduzem
substancialmente o esforço de fabrico e instalação.

// ArmaFlex® Protect

// Arma-Chek®

Com ArmaFlex Protect, a vedação das passagens de tubos
faz-se com mais simplicidade do que nunca. Ao combinar
as propriedades comprovadas de ArmaFlex com
um componente intumescente, a hipótese de propagação
do fogo é praticamente eliminada. Ao mesmo tempo, este
produto assegura um isolamento térmico eficaz
e um controlo fiável da condensação.

O produto oferece uma boa proteção contra fogo
em todas as divisões de classe A (paredes e tetos
de classe A-60) sem necessidade de medidas
adicionais.

CORTA
FOGO

Graças à sua baixa densidade e elevadíssima resistência
ao desgaste, o Arma-Chek Juna é ideal para aplicações
marítimas. Ao contrário dos materiais e revestimentos de
isolamento convencionais, estes produtos pré-revestidos
podem ser instalados de uma única vez. O material é
resistente aos raios UV e pode ser mais fino graças à
superfície preta de elevado
nível de absorção.

SISTEMAS
2-EM-1
FLEXÍVEIS

O Arma-Chek Juna pode ser instalado
em tubos combustíveis e não combustíveis.
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PORQUE
SÃO AS NOSSAS
SOLUÇÕES DIFERENTES

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

CONTROLO
DA CONDENSAÇÃO

QUALIDADE
DO AR AMBIENTE

Um isolamento húmido é tão útil como
um casaco de lã molhado no inverno.
Não protege o equipamento contra
perdas energéticas ou corrosão.
Para prevenir a condensação do
equipamento, nas tubagens frias devem
ser usados materiais de isolamento
em estrutura de célula fechada com
elevada resistência à transmissão do
vapor de água. As nossas soluções
oferecem-lhe um equipamento técnico
com proteção duradoura e fiável
contra a condensação.

Os sistemas de ar condicionado
trabalham ininterruptamente para
assegurar uma temperatura ambiente
agradável nos navios de passageiros.
Além disso, desumidificam
e dessalinisam a humidade
do ar marítimo. Os materiais
de isolamento ArmaFlex são isentos
de poeiras e fibras. A tecnologia
antimicrobiana Microban® de AF/
Armaflex, protege contra bactérias,
bolor e fungos durante todo o seu
tempo de vida útil.

A B C D

Os navios de cruzeiro são como
pequenas cidades flutuantes, com
necessidades energéticas semelhantes.
Só o sistema de ar condicionado
é responsável por 30–40% do consumo
energético. O isolamento do
equipamento técnico com materiais
elastoméricos é uma das formas mais
simples e eficientes de poupar energia.
Os nossos materiais de isolamento
podem aumentar significativamente
a eficiência energética e assim reduzir
os custos operacionais dos navios.
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SOLUÇÕES INOVADORAS

Temos definido por todo o mundo
patamares de qualidade elevados
para os nossos materiais de isolamento técnico fléxivel. Quase todas
as inovações importantes no campo
do isolamento técnico flexível têm
origem na Armacell. Por exemplo,
fomos o primeiro fabricante a desenvolver um material flexível de isolamento técnico com densidade de fumo
extremamente reduzida. A solução
ArmaFlex Ultima facilita assim uma
evacuação mais segura
em caso de incêndio.

FORMAÇÃO

Para garantir a boa instalação
dos seus materiais de isolamento,
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. Milhares de
técnicos de isolamento em todo o
mundo participam nas formações
específicas sobre a instalação
de sistemas Armacell, após os quais
recebem o certificado de instalação
ArmaFlex.

SUSTENTABILIDADE

O isolamento do equipamento técnico
é uma das medidas mais simples
e eficientes para ajudar a reduzir
as emissões de CO2 em todo o mundo.
A instalação dos produtos ArmaFlex
permite poupar 140 vezes mais energia
do que aquela que é necessária para
fabricar, transportar e eliminar esses
produtos. Fomos o primeiro fabricante
de materiais flexíveis de isolamento
técnico a realizar avaliações do ciclo
de vida útil e a publicar Declarações
Ambientais de Produto (EPDs).
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NAVIOS
QUE JÁ CONFIAM NAS
NOSSAS SOLUÇÕES

EM TODO O MUNDO,
AS MAIORES EMPRESAS
DE TRANSPORTE
MARÍTIMO SOLICITARAM
A APLICAÇÃO DE
MATERIAIS DE
ISOLAMENTO ARMACELL
NOS SEUS PROJETOS.
ESTES SÃO APENAS
ALGUNS DOS PROJETOS
QUE REALIZÁMOS
COM SUCESSO:

// Navios de cruzeiro das classes
Voyager, Oasis, Freedom, Spirit
e Fantasy
construídos nos estaleiros Kaverner
Masa Yards, Helsínquia, Turku
(Finlândia)
// Todos os navios de cruzeiros (classes:
Breakaway, Breakaway-Plus,
Dawn, Jewel, Leo, Quantum,
Solstice, Dream, Radiance,
Sphinx, Ikarus)
construídos no estaleiro Meyer Werft,
Papenburg (Alemanha)
// Navio de pesquisa em águas
profundas Sonne
(distinguido com o rótulo ecológico
‘Blue Angel’), Meyer Werft,
Papenburg (Alemanha)

// Queen Mary II
Navio de cruzeiros, ALSTOM
Chantiers de l’Atlantique,
Saint-Nazaire (França)
// MSC Divina
STX France Cruise SA,
Saint-Nazaire (França)
// MS Plancius
Conversão de um laboratório
marítimo flutuante
num moderno navio de expedição,
Hansweert, Zeeland (Países Baixos)
// Royal Navy’s Astute Class
Submarino nuclear
(Reino Unido)
// Navios da Marinha Real do Brunei
(Reino do Brunei)

// Carnival Horizon
Fincantieri, estaleiro
Marghera (Itália)

// Beowulf
Veleiro personalizado Lavranos 43’,
Colúmbia Britânica (Canadá)

// MSC Seaview
Fincantieri, estaleiro
Monfalcone (Itália)

// T-AKE US
Naval Cargo Ships,
San Diego (EUA)
// Seahawk
Trinity Yachts (EUA)

UM
LONGO
HISTORIAL

// Fragatas ANZAC
HMAS Parramatta e outras
fragatas da Royal Australian
Navy (Austrália)
// Marinha Indiana
(Índia)
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S
NAVIO DE CRUZEIRO AIDA
Ao longo dos anos, o estaleiro Meyer Werft em Papenburg, Alemanha,
construiu 46 luxuosos transatlânticos para os mais exigentes clientes
do mundo. Relativamente ao isolamento de águas refrigeradas e dos
tubos de refrigeração, o estaleiro confia nos produtos Armacell.
Os suportes de tubagens AF/ArmaFlex e ArmaFix AF previnem
eficazmente a condensação e as perdas de energia.
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OS SEUS
REQUISITOS

AS NOSSAS
SOLUÇÕES

AS SUAS
VANTAGENS

ESCOLH
CONHECEMOS OS DESAFIOS
ATUAIS DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO NAVAL
E ESTAMOS EMPENHADOS
EM PROPORCIONAR AOS
NOSSOS CLIENTES UMA
EXPERIÊNCIA EXCECIONAL.
FAÇA DA ARMACELL O SEU
PRIMEIRO PORTO DE
ESCALA NO QUE SE REFERE
AO ISOLAMENTO DOS
SEUS EQUIPAMENTOS.
Para mais informações
sobre os nossos produtos,
consulte o nosso sítio web:
arma.link/marine

// Empresas de transporte marítimo

Os navios de cruzeiro necessitam quase
de tanta energia para o sistema de ar
condicionado e refrigeração como para
o sistema de propulsão. Os materiais
leves de isolamento Armacell conferem
aos equipamentos um bom e duradouro
nível de eficiência energética. As nossas
soluções com certificação Wheelmark
oferecem proteção a longo prazo contra
a condensação e as perdas energéticas,
reduzindo os ruídos provenientes dos tubos
e das condutas.
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HA
// Estaleiros

// Técnicos de instalação

Os nossos produtos oferecem um
desempenho superior a um custo
total de instalação inferior. O sistema
de monitorização contínua interna
e externa assegura os mais elevados
níveis de qualidade. Oferecemos
soluções em sistema que reduzem
significativamente o risco de
não aprovação numa inspeção. Desde
a fase de planeamento até
à entrega - o nosso serviço
360° apoia-o em todas as situações.

Os nossos materiais de isolamento
flexíveis são isentos de poeiras e fibras
e podem ser instalados de forma mais
fácil, limpa e rápida – mesmos nos locais
exíguos dos navios. Os nossos sistemas
profissionais incluem suportes de tubos,
barreiras corta-fogo e uma nova geração
de adesivos inovadores. Somos profundos
conhecedores desta área e fornecemos
formação em matéria de instalação, além
de apoio local e consultoria especializada
em todas as fases do projeto.

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, 2019. 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.
00155 | Armacell | Shipyard insulation technology (Tecnologia de isolamento em estaleiros) | Mktbrochure | 032019 | EMEA | EN MASTER

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 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

