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INSTALE!O COM TOTAL CONFIANÇA.

NH/ArmaFlex® Smart
Estamos a elevar o nosso material de isolamento isento de halogénio a um
nível superior. O nosso NH/ArmaFlex Smart é uma espuma elastomérica
altamente flexível, que é mais rápida e fácil de instalar. Uma nova tecnologia
única que fará uma verdadeira diferença nos nossos clientes e na indústria.
NH/ArmaFlex Smart. A inovação potenciada.

Fumo reduzido,
altamente flexível

e resistente ao
envelhecimento

ArmaFlex®
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TECNOLOGIA DE ESPUMA ALTAMENTE INOVADORA

A resistência aos raios UV e ao 
envelhecimento também é excecional, 
permite um controlo fiável da 
condensação e uma elevada eficiência 
energética a longo prazo. Além disso, 
o NH/ArmaFlex Smart tem um aspeto 
e um toque diferentes dos seus 
antecessores: é preto, apresenta uma 
superfície extremamente suave e muito 
mais compacta.

Quer seja em aeroportos, hospitais,
escolas, edifícios administrativos,
centros de dados ou na indústria
farmacêutica, os materiais de
isolamento isentos de halogénio
são necessários em vários edifícios
atualmente. O NH/ArmaFlex Smart
tem um ótimo comportamento
ao fogo, reduz os custos dos
danos consequentes do incêndio
e promove a execução de projectos de 
edifícios sustentáveis.

Desenvolvemos continuamente as nossas soluções de produtos para
criarmos um verdadeiro valor acrescentado para os nossos clientes.
Com o NH/ArmaFlex Smart, oferecemos agora um material de 
isolamento isento de halogénio, baseado numa tecnologia de espuma 
altamente inovadora. A nossa nova formula é muito mais flexível que 
os materiais elastoméricos isentos de halogénio existentes no 
mercado e significativamente mais rápida e fácil de instalar.

Quando lançámos o NH/ArmaFlex
em 1996, fomos o primeiro fabricante
a oferecer isolamento elastomérico
isento de halogénio. Inicialmente
um produto de nicho, esta inovação
estabeleceu-se
rapidamente como
uma referência
sustentável no
isolamento técnico.

PROTEJA
OS SEUS RECURSOS

HUMANOS
E MATERIAIS

NH/ARMAFLEX SMART.
A INOVAÇÃO POTENCIADA.

Isolamento sem
halogénio nem concessões.
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”“
UAU! EIS O QUÃO FLEXÍVEL
PODE SER UM TUBO
ISENTO DE HALOGÉNIO.
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O material de isolamento elastomérico altamente
flexível ajusta-se perfeitamente aos equipamentos,
sem quaisquer folgas.

DESFRUTE DO NOVO
NH/ARMAFLEX SMART.
SINTA A DIFERENÇA.
Com a nossa nova tecnologia de espuma isenta de halogénio, pretendemos
oferecer um verdadeiro valor acrescentado à indústria. Por este motivo,
estávamos especialmente entusiasmados para ouvirmos o feedback dos
profissionais. Antes do lançamento do produto, pedimos a instaladores
de isolamento experientes de vários países europeus a sua opinião.
O NH/ArmaFlex Smart impressionou cada um deles.

ÓTIMO!

O NOSSO
VEREDITO:

“Uau! Eis o quão flexível
pode ser um tubo isento
de halogénio. O novo
material parece totalmente
diferente. A superfície
é muito mais suave
e o produto é, no geral,
mais estável. A Armacell
reinventou o NH/ArmaFlex.”

Pascal Beuing
Instalador de isolamento na Schmengler
Dämmtechnik Havixbeck (Alemanha)
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Comparativamente com os materiais
de isolamento elastomérico normais,
os produtos isentos de halogénio
convencionais são menos firmes,

uma vez que o efeito estabilizador
dos ingredientes halogenados

está em falta. A sua superfície
pode ser facilmente danificada
por impactos mecânicos.
Quando expostos à radiação
UV (mesmo de fontes
de iluminação artificial),

tendem a tornar-se frágeis mais
rapidamente do que as espumas

elastoméricas flexíveis normais.
Se forem instalados sob tensão

ou esforço, existe o risco de formação
de microfissuras no material
de isolamento.

Mattias Frick
CEO FM Isolering
Eskilstuna (Suécia)

A superfície é muito mais suave e o material
é fácil de cortar.

“O novo produto adere
muito mais facilmente
do que outros materiais
de isolamento isentos
de halogénio. Mesmo sob
tensão ou esforço,
não existem quaisquer sinais
de microfissuras. A elevada
flexibilidade e boa aderência
também nos convenceram.
E é ótimo que o 
NH/ArmaFlex Smart esteja
disponível em preto – isto
facilita a sua combinação
com outros materiais,
em caso de necessidade.”

Anders Nyström
CEO Knivsta VVS-Isolering
Arlandastad (Suécia)

“É um ótimo material
de isolamento.
Ficámos especialmente
impressionados com as
propriedades de aderência.
Precisámos de menos adesivo, 
o que ajudou a reduzir o tempo 
de secagem. Isto significa que
o NH/ArmaFlex Smart pode
ser instalado muito mais
rapidamente do que
os produtos isentos de
halogénio convencionais.”
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Num incêndio, o NH/ArmaFlex Smart
não liberta gases corrosivos que,
em combinação com a água de extinção,
formam ácidos agressivos. Em áreas
que exigem uma proteção especial,
tais como centros de dados ou salas
esterilizadas, os danos consequentes
de um incêndio podem ultrapassar
rapidamente o valor dos danos causados
diretamente pelo incêndio.

MENOS DANOS CONSEQUENTES 
DO INCÊNDIO

NH/ARMAFLEX SMART. A INOVAÇÃO POTENCIADA.

ISOLAMENTO SEM HALOGÉNIO
E SEM CONCESSÕES.

50"% 
MENOS
FUMO

O NH/ArmaFlex Smart liberta 50%
menos fumo do que os produtos
de espuma elastomérica flexível
convencionais. Em caso de incêndio,
o fumo prejudica a visibilidade,
dificultando a localização das saídas
e vias de emergência. Por isso, hoje os
peritos atribuem uma maior importância
ao desenvolvimento e à densidade
do fumo do que à libertação de calor.

EXCELENTE    
COMPORTAMENTO AO FOGO

Com o NH/ArmaFlex Smart, levámos os nossos materiais de isolamento isentos 
de halogénio a um novo nível. Baseado numa tecnologia de espuma inovadora, o 
novo material combina as propriedades de reação ao fogo testadas e 
comprovadas e a elevada sustentabilidade ambiental, com uma flexibilidade 
significativamente melhorada e uma excelente resistência aos raios UV e ao 
envelhecimento. O NH/ArmaFlex Smart foi desenvolvido para simplificar e agilizar 
o trabalho dos nossos clientes.
NH/ArmaFlex Smart. Sem halogénios. Sem concessões.
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O NH/ArmaFlex Smart possui uma
excelente resistência aos raios UV
e ao envelhecimento. A resistência
ao envelhecimento provocado pela luz
foi confirmada em testes acelerados
de radiação. O material de isolamento
isento de halogénio apresenta uma
excecional estabilidade à luz.
No interior, pode ser exposto à luz
natural e artificial, sem a necessidade
de um revestimento adicional.

RESISTENTE À RADIAÇÃO UV 
E AO ENVELHECIMENTO

As fissuras de corrosão sob tensão
podem ocorrer em aços inoxidáveis
austeníticos, quando as tensões,
a humidade e os iões de cloro estão
presentes em simultâneo.
Enquanto produto isento de halogénio,
o NH/ArmaFlex Smart pode minimizar
o risco de fissuras de corrosão
sob tensão.

EVITA AS FISSURAS DE 
CORROSÃO SOB TENSÃO

A Armacell desenvolveu o novo
adesivo ArmaFlex 750 para ser utilizado
com o NH/ArmaFlex Smart

Graças à sua baixa condutividade térmica
e elevada resistência à difusão do vapor
de água, o NH/AmaFlex Smart de célula
fechada assegura o controlo fiável
da condensação e uma elevada poupança
energética a longo prazo. Isto também
minimiza o risco de corrosão sob
o isolamento.

CONTROLO TÉRMICO E DE 
CONDENSAÇÃO FIÁVEL

O NH/ArmaFlex Smart é isento de halogénio,
não contém PVC nem polietileno clorado.
É produzido sem a adição de retardadores
de chama bromados e é isento de parafinas
cloradas. As parafinas cloradas de cadeia
curta são consideradas nocivas para a
saúde e o ambiente e a sua produção foi
descontinuada na Europa. O NH/ArmaFlex
Smart não contém parafinas cloradas de
cadeia curta, média ou longa. O produto
satisfaz o mais elevado nível de qualidade
do Conselho Alemão de Construção
Sustentável, para os produtos de construção
retardadores de chama.

ELEVADA SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

O suporte de tubo ArmaFix NH Smart
isola termicamente o tubo e a respetiva
fixação um do outro e, juntamente com
o isolamento NH/ArmaFlex adjacente,
forma um sistema de isolamento para
equipamentos de refrigeração que
é fiável a longo prazo.

SOLUÇÃO DE SISTEMA PARA 
A MÁXIMA FIABILIDADE

Os segmentos que suportam a carga
baseiam-se num material amigo
do ambiente, PET reciclado.

NOVO



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 recolhe-
mos
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.
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Para informações sobre produtos, visite: 
www.armacell.pt

SOBRE A ARMACELL

ArmaFlex®

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
para os seus clientes. Os produtos da Armacell contribuem significativamente para a eficiência energética global,
fazendo diariamente a diferença em todo o mundo. Com 3200 colaboradores e 26 instalações produtivas em 18 países,
a empresa tem duas áreas de atividade principais, Isolamento Avançado e Espumas Técnicas. 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 de mantas de aerogel de próxima
geração. Para mais informações, visite: www.armacell.com.


