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UYGULAYIN. GÜVENiN.

ArmaFlex Ultima®
Armacell, ArmaFlex Ultima’nın tanıtımıyla teknik yalıtımda yeni bir standart belirleyerek 
dünya çapında bir fark yaratmaktadır. Bir yangın durumunda, BL-s1,d0 yangın sınıfına sahip 
ilk esnek yalıtım malzemesi olan ArmaFlex Ultima, standart ürünlere göre 10 kat daha az 
duman üretir. Sınıfının en iyisi çözümümüz, bina sakinlerine güvenli bir tahliye için daha 
fazla zaman tanır ve olası yangın hasarı riskini azaltır. Sevdiklerinizi ve varlıklarınızı 
korumak için yangın güvenliğini arttırın.

ArmaFlex®

x 10
daha az
duman 

salınımı 
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SON DERECE DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU

ArmaFlex Ultima
Bromlu alev geciktiricilere sahip standart elastomerik ürünler, yangın 
durumunda yanmayı çok etkili bir şekilde engellerken, yüksek düzeyde 
duman üretme eğilimindedirler. Çığır açan ArmaPrene teknolojimiz 
bu çelişkiyi çözer: özünde aleve dayanıklı polimerlerin 
geliştirilmesi ve aşındırıcı koruyucu katkıların kullanılması 
sayesinde artık herhangi bir bromlu alev geciktirici 
eklenmesine gerek yoktur.

ARMAPRENE
Patentli ArmaPrene teknolojimiz, esnek 
yalıtımda en yüksek yangın standardını sunar.

ArmaFlex Ultima ile teknik yalıtımda yeni bir 
güvenlik standardı belirledik. Patentli 
ArmaPrene® teknolojisine dayalı ArmaFlex 
Ultima, yangın sınıfı BL-s1,d0 ile dünyadaki ilk 
esnek teknik yalıtım malzemesidir.

Standart bir elastomerik ürüne kıyasla, aleve 
dayanıklı yalıtım malzemesi 10 kat daha az 
duman çıkarır ve yangın durumunda daha fazla 
güvenlik sunar.

Yangın sırasında duman önemli bir 
risk oluşturmaktadır. Bu sebeple 
yalıtım malzemeleri için duman 
yoğunluğu gereksinimleri daha sıkı 
bir hale gelmektedir. Avrupa yangın 
sınıflandırması, yapı ürünlerinin yangın 
davranışını değerlendirirken yalnızca 
yanıcılığı değil, aynı zamanda duman 
yoğunluğunu ve yanan damlacıkların 
damlama miktarını da test eder. 
ArmaFlex Ultima, duman yoğunluğunu 
azaltarak görüşü ve solunumu iyileştirir, 
böylece yangın durumunda daha güvenli 
tahliye için mevcut süreyi uzatır.

ULTRA-DÜŞÜK DUMAN        
ÖZELLiKLERi

Kapalı hücreli ArmaFlex Ultima, düşük 
termal iletkenliği ve su buharı difüzyonuna 
karşı yüksek direnci sayesinde uzun vadede 
güvenilir yoğuşma kontrolü ve yüksek 
enerji tasarrufu sağlar. Bu aynı zamanda 
yalıtım altında korozyon (CUI) riskini en 
aza indirir ve arıza süresi, üretkenlik 
kaybı ve hatta tesisin kapanmasıyla ilişkili 
maliyet riskini azaltır. ArmaFlex Ultima, 
+110 °C ile -50 °C (-200 °C)* arasındaki 
servis sıcaklıklarına sahip mekanik 
ekipmanlara uygulanabilir. FM onaylı ve 
IMO sertifikalıdır.

GÜVENİLİR TERMAL KONTROL 
VE YOĞUŞMA KONTROLÜ

ArmaFix Ultima boru desteği, boruyu ve 
sabitlemesini birbirinden termal olarak 
yalıtır ve ArmaFlex Ultima yalıtımı ile 
birlikte uzun vadeli güvenilir bir yalıtım 
sistemi oluşturur. ArmaFlex Ultima’nın 
kurulumu için, LEED®, BREEAM, DGNB 
veya ulusal yeşil bina şartlarına göre 
gerçekleştirilen sürdürülebilir inşaat 
projeleri için önceden belirlenmiş 
solventsiz bir ürün de dahil olmak üzere 
özel olarak formüle edilmiş yapıştırıcılar 
sunuyoruz.

MAKSİMÜM GÜVENLİK İÇİN   
SİSTEM ÇÖZÜMÜ

YANGIN 
GÜVENLiĞi



DIŞ ORTAM 
HAVA KALiTESi



ENERJi 
VERiMLiLiĞi



YOĞUŞMA 
KONTROLÜ



UZUN SÜRE
GÜVENLi ÇALIŞMA



*Kriyojenik uygulamalar için lütfen teknik 
ekibimizle iletişime geçin.

ArmaFlex Ultima, en katı çevresel 
gereksinimleri karşılar ve en 

önemli yeşil bina şartlarına akredite 
olarak, şartname hazırlayanlara 

zaman kazandırır.

Brom içermez | Antimon içermez | PVC içermez

SUNDAHUS | NORDIC SWAN ECOLABEL
BYGGVARU BEDÖMNINGEN | MINERGIE-ECO 

LEED | BREEAM | DGNB

ArmaFlex 
üretimine kıyasla

 
kat daha fazla 

enerji tasarrufu 
sağlar

140
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KULLANIM
ALANLARI

ENDÜSTRİ & ENERJİ ULAŞIM ARAÇLARI

İşyerinde, evde veya gemide yangın güvenliği ölüm kalım 
meselesidir. Yangın durumunda, bina sakinlerinin sağlığına 
en büyük tehdit olduğu ve yangının maddi zararın yüzde 
50’sinden fazlasından sorumlu olduğu için duman en kritik 
güvenlik faktörüdür.

Armacell’de, yüksek 
kaliteli projeleriniz için 
sınıfının en iyisi yalıtım 

performansını elde 
edebilmeniz için bugün 

ve yarın beklentilerin 
ötesinde performans 

göstermeyi taahhüt 
ediyoruz.

KONUTLAR & TİCARİ BİNALAR

Veri merkezleri, dijital çağın atan kalbidir. 
Görev açısından hassas verileri güçlendirir 
ve korurlar. Yüksek elektrik gücü yoğunluğu, 
potansiyel yangın tehlikesini artırır ve bu 
nedenle yangın güvenliği birinci önceliktir.

Kimyasal, ilaç, imalat, yiyecek ve içecek 
işleme veya elektronik olsun, ArmaFlex 
Ultima, proses ekipmanlarının yalıtımı için 
güvenli ve güvenilir çözümdür. 

Azot, oksijen, hidrojen veya doğal gaz gibi 
endüstriyel gazlar, daha büyük miktarlarda 
güvenli bir şekilde depolanıp nakledilmek 
üzere soğutularak sıvı hale getirilir. 
Kriyojenik hatlar, yüksek mekanik kuvvetleri 
emebilen ve düşük ısı iletkenliği sunan 
yüksek performanslı yalıtım malzemeleri 
gerektirir.

Soğutma ve havalandırma, bir yolcu 
gemisinin toplam enerji tüketiminin yüzde 
40’ını oluşturmaktadır. Profesyonel olarak 
yalıtılmış ekipman, gemilerde ve denizcilik 
endüstrisinde enerji verimliliğinin anahtarıdır.

Binaları enerji verimli hale getirmek 
için çözümler geliştirirken, güvenlik 
her şeyden önemlidir. Yangın olayları, iş 
sürekliliğini etkileyen, yaralanmalara veya 
en kötü durumda ölümlere neden olan 
kapsamlı maddi hasara neden olabilir.

Sağlık tesislerinin, hastaların 
mümkün olan en iyi tıbbi hizmetten 
yararlanmalarını sağlamak için katı 
gereksinimleri vardır. Hastanelerdeki 
yangın durumunda, yaşam ve sağlık 
tehdidi diğer kamu binalarına göre çok 
daha fazladır.

 YANGIN 
GÜVENLİĞİNİ 

İLK ÖNCELİĞİNİZ 
HALİNE GETİRİN

*Uygulamadan önce lütfen Teknik 
Ekibimizle iletişime geçiniz

//  Binalarda daha yüksek güvenlik seviyesi 
için eksiksiz düşük dumanlı sistem 
çözümü

//  ArmaFlex Ultima, Yeşil Bina 
gereksinimlerini karşılar 

// Uzun süreli güvenilir kullanım ömrü  
 ve yüksek enerji verimliliği

// Düşük duman yoğunluğu, yangın   
 anında hayat kurtarır

//  Çalışma süresini ve sistem 
güvenilirliğini korumak için 
tanımlanmış ortam koşullarının 
sürdürülmesi

// Yoğuşma, kontaminasyon ve enerji  
 kayıplarına karşı güvenilir koruma

//  Kapalı hücreli, fiber içermeyen 
ArmaFlex Ultima, partikül kirliliği ve 
CUI riskini azaltır

//  Düşük halojenli BL-s1,d0 sınıfı 
malzeme sayesinde daha düşük 
yangın kaynaklı maliyet riski

//  ArmaFlex Ultima -200 °C’ye kadar 
kullanılabilir*

//   ISO 21010’a göre sıvı oksijen ile 
reaksiyona girmez

//  ArmaFlex Ultima, geminin her   
 yerindeki soğutma sistemleri için  
 soğuk hat borularında kullanılabilir

// Hafiftir, son derece esnektir ve dar  
 alanlarda bile kurulumu kolaydır.
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Hilversum’daki yeni Tergooi Tıp Merkezi, 
sürdürülebilirliğe, hasta konforuna ve güvenliğine 
yüksek öncelik veren en son teknoloji ile 
donatılmıştır.

Duman, yangının kendisinden 
çok daha büyük bir tehdit 
oluşturduğundan, Royal 
Haskoning DHV (Amersfoort), 
mekanik ekipmanın yalıtımı 
için ArmaFlex Ultima’yı seçti. 
Yalıtım malzemesi Riweltie 
Isolatie en Brandpreventie 

TERGOOI HOSPITAL (HOLLANDA)

(Utrecht) tarafından 
uygulanmıştır. 
Termal köprüleri önlemek 
ve maksimum güvenliği 
sağlamak için borular 
ArmaFix Ultima boru askıları 
ile kurulmuştur.
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// Estonya 
 Harku Server Center, Tallinn

// Finlandiya 
 Research and teaching centre of  
 the Department of Biology at the  
 University of Oulu

// Fransa 
 Laboratoire Servier, Saclay

// Almanya 
 Mercedes Benz Commercial  
 Vehicle Centre, Bremen

// Portekiz 
 Labesfal - Fresenius Kabi,  
 Santiago de Besteiros

// İsveç 
 Skandion Clinic, Uppsala 
 Kineum, Gothenburg

// İsviçre 
 Osterwalder Tower, Zurich

DAHA 
FAZLASINI 
SİTEMİZDE
KEŞFEDİN

DÜNYANIN HER YERİNDEKİ MÜŞTERİLERİMİZ, ÜSTÜN ÇÖZÜMLERİMİZE GÜVENİYOR

PROJELERİNİZİ
GÜÇLENDİRİN 
ArmaFlex Ultima’yı seçerek projenizde yangın güvenliğini artırabilirsiniz. Sınıfının en iyisi 
çözümümüz, yangın ve duman riskini azaltarak görüşü ve solunumu iyileştirir, böylece bir 
yangın durumunda binayı güvenli bir şekilde tahliye etme süresini uzatır. Dahası, düşük 
halojen salınımlı malzeme, olası yangın maliyetleri riskini azaltır. 

İnşaat projelerinde güvenlik, enerji verimliliği ve 
sağlıklı bir iç mekan havalandırması en önemli 
öncelikler olduğunda, ArmaFlex Ultima ekipman 
yalıtımı için bariz bir seçimdir.

Fischer Kälte-Klima, 
Kernen’deki yeni şirket 
merkezinde yalıtım 
teknolojisindeki yeni güvenlik 
standardına güveniyor. 
Entegre genel çözümün 
en önemli parçası, ofis ve 
üretim binalarının sürekli 

KÄLTE-FISCHER WAREHOUSE (ALMANYA)

iklimlendirilmesi için gelişmiş 
bir hidrolik sistemli NH3 ısı 
pompasıdır. Hidrolik bölüm de 
dahil olmak üzere tüm NH3 ısı 
pompası, Fischer’in Sistem 
Mühendisliği bölümü tarafından 
ArmaFlex Ultima ile yalıtıldı.
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Tipik bir HVAC sistemi, ticari 
binalardaki toplam enerji tüketiminin 
yüzde 40’ını oluşturur. Bu sebeple 
ekipman yalıtımı enerji tasarrufu 
sağlamanın ve CO2 emisyonlarını 
azaltmanın en verimli yollarından 
birisidir. 

Yalıtım malzemeleri, teknik 
ekipmanın toplam maliyetinin 
ortalama yüzde 1’ini oluştururken, 
daha yüksek performans, daha 
uzun hizmet ömrü ve daha yüksek 
verimlilik sağlar.

GÜVENLİ
VE 
ENERJİ VERİMLİ

Fresenius Kabi’nin Portekiz’deki 
penisilin üretim tesisinde
ArmaFlex Ultima kurulumu



Bir insanın Ay’a son gelişinden yaklaşık yarım yüzyıl 
sonra, uzay yolculuğu yeniden gündemde. Geleceğin 
gezginleri için alanı yaşanabilir kılmak isteyen 
Danimarkalı tasarım stüdyosu SAGA: “Eğer insanlar Ay’a 
ve diğer gezegenlere yerleşecekse, bu öncüler için evleri 
nasıl tasarladığımıza çok dikkat etmeliyiz.Uzayda yaşam 
alanınız tüm dünyanızdır” diyor.

SAGA ARCHITECTS VE ARMACELL 

AY’DA YAŞAMAK İÇİN 
NE GEREKİYOR?

LUNARK Habitat’ın origamili hafif yapısı ArmaPET®’den yapılmıştır. 
İç duvarları yalıtmak için ArmaFinish tarafından korunan iki kat ArmaFlex 
Ultima kuruldu. Mükemmel yangın performansı ve düşük duman 
yoğunluğu ile ArmaFlex Ultima, SAGA’nın tasarım 
gereksinimlerini ve Grönland’ın zorlu 
koşullarını karşılayan tek esnek 
yalıtım malzemesiydi.

YALITIM KONUSUNDA YARDIM 
İÇİN KİME BAŞVURDULAR? 

İZLEMEK 
İÇİN

KODU OKUTUN
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“ArmaFlex Ultima yalıtımı, 
-50°C’ye kadar düşük dış ortam 

sıcaklıklarında bizi güvende ve 
sıcak tuttu.”

 
LUNARK 
PROJESİ TABİİ Kİ 

ARMACELL

Ay henüz yerleşim deneyleri 
için uygun olmadığı için, Arctic 

Grönland bir sonraki en iyi 
alternatif olarak seçildi. Bu 

zorlu ortam Ay’dan farklı değil

Tİki kişilik ekip, Sebastian Aristotelis ve Karl-
Johan Sørensen, Eylül-Kasım 2020 arasında 

habitatın yaşanabilirliğini test etti.



For product information, please visit: 
www.armacell.eu

ABOUT ARMACELL

ArmaFlex®

As the inventors of flexible foam for equipment insulation and a leading provider of engineered foams, Armacell develops 
innovative and safe thermal, acoustic and mechanical solutions that create sustainable value for its customers. Armacell’s 
products significantly contribute to global energy efficiency making a difference around the world every day. With  
3,200 employees and 26 production plants in 18 countries, the company operates two main businesses, Advanced 
Insulation and Engineered Foams. Armacell focuses on insulation materials for technical equipment, high-performance 
foams for high-tech and lightweight applications and next generation aerogel blanket technology. For more information, 
please visit: www.armacell.com.

All data and technical information are based on results achieved under the specific conditions defined according to the testing standards referenced. Despite taking every 
precaution to ensure that said data and technical information are up to date, Armacell does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, 
content or completeness of said data and technical information. Armacell also does not assume any liability towards any person resulting from the use of said data or technical 
information. Armacell reserves the right to revoke, modify or amend this document at any moment. It is the customer’s responsibility to verify if the product is suitable for the 
intended application. The responsibility for professional and correct installation and compliance with relevant building regulations lies with the customer. This document does not 
constitute nor is part of a legal offer to sell or to contract. 

At Armacell, your trust means everything to us, so we want to let you know your rights and make it easier for you to understand what information we collect  
and why we collect it. If you would like to find out about our processing of your data, please visit our Data Protection Policy.

© Armacell, 2022. All rights reserved. Trademarks followed by ® or TM are trademarks of the Armacell Group. USGBC® and the related logo are trademarks owned by the U.S. 
Green Building Council® is used herein with permission. LEED® stands for Leadership in Energy and Environmental DesignTM. LEED®, and its related logo, is a trademark owned 
by the U.S. Green Building Council® is used herein with permission. Microban® is a trademark of Microban Products Company and is used herein with permission. 
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ArmaFlex 
 Ultima  
Ay için 

en uygunu

NEW 

“Lunark hem bizim hem de SAGA ekibi için inanılmaz bir deneyim oldu. Bu ilk 
ortak projeydi ve şimdi daha karmaşık bir ay yaşam alanı geliştireceğiz. Tabii ki, 
ArmaFlex Ultima tekrar gemide olacak. Rosie, İsviçre’de kurulacak ve küçük 
öğrenci ekipleriyle on yıllık bir süre boyunca test edilecek.”

YENİ AY YAŞAM ALANI: ROSIE

Sebastian Aristotelis
Co-Founder, SAGA Space Architects


