
EKSPERT W ZASTOSOWANIACH ZEWN‰TRZNYCH 

I WYSOKOTEMPERATUROWYCH

HT/Armaflex® – elastyczna izolacja odporna na wysokå temperatur™ oraz promieniowanie s¬oneczne (UV),  

przeznaczona dla przemys¬u i systemów solarnych, dla zastosowaµ do +150 °C



   

grubo∂ç 
izolacji

= 25 mm

∂rednica 
zewn™trzna rury

= 18 mm = 25 mm

Twój zysk:

HT/Armaflex® jest izolacjå z kauczuku syntetycznego o wyjåtkowej odporno∂ci na dzia¬anie promieniowania UV 

i wysokiej temperatury. Jej zamkni™ta struktura komórkowa i niski wspó¬czynnik przewodzenia ciep¬a stanowi 

barier™ dla dyfuzji pary wodnej i strat ciep¬a, optymalizuje efektywno∂ç i ∂redni czas pracy instalacji. Izolacja 

pozostaje elastyczna do temperatury 150° C, jest wolna od py¬u i w¬ókien, monta† izolacji jest ¬atwy i nie 

wymaga specjalnych narz™dzi. HT/Armaflex® stosowany na zewnåtrz nie wymaga dodatkowej os¬ony, nie 

ulega degradacji pod wp¬ywem dzia¬ania promieni s¬onecznych czy incydentalnych kontaktów z substancjami 

chemicznymi.

Ogrzewnictwo

Schemat strat ciep¬a dla HT/Armaflex®

Dzi™ki w¬asno∂ciom termicznym izolacji, 
przep¬yw ciep¬a przez HT/Armaflex jest 
zredukowany do minimum. Jednorodnie 
i równomiernie roz¬o†ona, stabilna 
w d¬ugim okresie czasu struktura 
komórkowa zapobiega przep¬ywowi 
ciep¬a na drodze konwekcji i zapewnia 
bardzo niskie przewodzenie termiczne 
izolacji. Pomaga to w utrzymaniu 
zewn™trznej temperatury powierzchni 
izolacji na niskim poziomie i chroni 
przed niepotrzebnymi stratami energii. 
Dzi™ki elastyczno∂ci HT/Armaflex, 
wysoki gradient temperatur na grubo∂ci  
izolacji nie ma wp¬ywu na napr™†enia 
wewn™trzne materia¬u.

Ekspert w zastosowaniach zewn™trznych
i wysokotemperaturowych

izolacja z kauczuku syntetycznego 
o zamkni™tej strukturze komórkowej

odporny na 
promieniowanie UV

bardzo elastyczny 
materia¬, wolny od 

PVC i CFC
odporny na wysokå 

temperatur™

+150º C

+175º C

Kolektory s¬oneczne Przemys¬

otuliny w zwoju pozwalajå na 
u†ycie takiej ilo∂ci materia¬u 
jakiej dok¬adnie potrzeba, 

brak odpadów 

Ø 18 mm Ø 89 mm

temp. pow. izolacji 32,6°C 37,6°C

strumieµ ciep¬a 26,8 W/m 76,7 W/m

oszcz™dno∂ç 
energii (w 
porównaniu do 
rury bez izolacji)

79,4% 88,1%

 •  temperatura czynnika 
= +150°C

 •  temperatura zewn™trzna 
= + 20°C

 •  wspó¬czynnik przewodzenia ciep¬a λ 
≤ 0,045 W/(m·K) przy 40°C

 •  wspó¬czynnik przejmowania ciep¬a 
na powierzchni zewn™trznej izolacji 
ha = 10 W/m2K



HT/Armaflex® otuliny AkcesoriaP¬yty i ta∂my

Zastosowanie Zakres produktów

otuliny

otuliny w zwojach 

role 

Stale kurczåce si™ naturalne zasoby energii i wzrost cen paliw a dodatkowo coraz wi™ksze 
wymagania przemys¬u stawia jeszcze mocniej pytanie o odpowiedniå izolacj™ na instalacjach 
wysokotemperaturowych. HT/Armaflex nie tylko przyczynia si™ do bardziej wydajnego wykorzysta-
nia energii ale równie† wyd¬u†a czas „†ycia” instalacji oraz pozwala uniknåç wahaµ temperatury 
czynnika spowodowanych zmianami temperatury otoczenia – szczególnie mo†e to byç wa†ne np. 
w przemy∂le spo†ywczym lub farmaceutycznym. Koszty instalacji, jej utrzymania i przestojów cz™sto 

przekraczajå – nawet dziesi™ciokrotnie – koszty izolacji a zastosowanie HT/Armaflex mo†e je znacznie 
zredukowaç.

otuliny podwójne

akcesoria

• klej Armaflex HT 625 
• rozpuszaczalnik/p¬yn czyszczåcy

HT/Armaflex zapewnia izolacj™ i ochron™ rur, kana¬ów powietrznych, zbiorników  
w nast™pujåcych zastosowaniach:

• kolektory s¬oneczne (w zastosowaniach wewnåtrz jak i na zewnåtrz)

• instalacje goråcego gazu

• instalacje samochodowe 

•  instalacje zmiennotemperaturowe  

• zbiorniki na substancje chemiczne 

• instalacje grzewcze

• instalacje przemys¬owe

•  instalacje z czynnikiem ch¬odniczym, w których temperatura czynnika mo†e 

przekroczyç +105°C

• wysokoci∂nieniowe instalacje parowe
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Dane techniczne:

Wszystkie dane i informacja techniczna så oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach u†ytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji så 
odpowiedzialni, we w¬asnym interesie, za skontaktowanie si™ z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdziç czy te dane i informacje odnoszå si™ równie† do 
planowanych przez nich zastosowaµ. Zasady monta†u izolacji dost™pne så w instrukcji monta†u Armaflex. W przypadku izolowania obiektów ze stali nierdzewnej 
prosimy o kontakt z naszym Dzia¬em Technicznym. Do monta†u HT/Armaflex nale†y stosowaç wy¬åcznie klej Armaflex HT 625.

Program dostaw 

Opis materia¬u: bardzo elastyczny materia¬ o zamkni™tej strukturze komórkowej, produkowany na bazie ekstrudowanej pianki elastomerowej

Charakterystyka materia¬u: spieniony kauczuk syntetyczny, kolor: czarny 

Zastosowanie:  izolacja termiczna rur, zbiorników, kana¬ów powietrznych w instalacjach o wysokiej temperaturze czynnika: kolektory   
 s¬oneczne, goråcy gaz, pojazdy silnikowe, instalacje parowe i zmiennotemperaturowe

Cecha charakterystyczna:  w pewnych okoliczno∂ciach przy zastosowaniu HT/Armaflex na zewnåtrz mo†na zaobserwowaç zmian™ koloru (z czarnego na 
szary) oraz drobne sp™kania powierzchni izolacji. Takie widoczne zmiany nie majå wp¬ywu na fizyczne w¬a∂ciwo∂ci izolacji, 
takie jak np. wspó¬czynnik przewodzenia ciep¬a. Przy zastosowaniu HT/Armaflex na wysokiej temperaturze wewn™trzna cz™∂ç 
p¬yty lub otuliny twardnieje, jakkolwiek cecha ta nie niesie ze sobå †adnych negatywnych skutków dla izolacji. 
Przy innych specyficznych zastosowaniach (jak np. „pomieszczenia czyste”) prosimy o kontakt z naszym Dzia¬em Technicznym. 

Cechy szczególne: nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokó¬ Montrealski (CFC free), odporny na promieniowanie UV

W¬asno∂ci materia¬u Warto∂ci/Wyniki badaµ Nadzór Uwagi

Zakres temperatur
maksymalna temperatura stosowania

minimalna temperatura stosowania

 otuliny:    +150 °C  (+175 °C *)
p¬yty i ta∂my    +130° C (gdy klejone ca¬å 

powierzchniå do obiektu)
- 50 °C

 *w przypadku temperatur powy†ej 150°C 
prosimy o kontakt z Dzia¬em Technicznym

Przewodno∂ç cieplna λ
w temperaturze 0°C 
w temperaturze 40°C

≤  0,040 W/(m ∙ K)
≤ 0,045 W/(m ∙ K)

°
 badane zgodnie z 
DIN EN 12667 i 
DIN EN ISO 8497  

Wspó¬czynnik oporu przeciw 
dyfuzji pary wodnej µ

 ≥ 3.000 °  badane zgodnie z DIN EN 12086 i 
DIN EN 13469

Odporno∂ç ogniowa
1.  Klasyfikacja ogniowa, badania 

ITB 

2. Praktyczne zachowanie w ogniu

 nie rozprzestrzeniajåcy ognia
 

samogasnåcy, niekapiåcy, nie rozprzestrzeniajåcy 
ognia

°  badane zgodnie z PN-B-02873

Posiada certyfikaty: 
• Lloyd’s Register of Shipping, London 
• Registro Italiano Navale 
• Det Norske Veritas

HT/Armaflex® otuliny, standard

grubo∂ç izolacji

¤rednica
wewn™trzna

mm

10 mm

Symbol

13 mm

Symbol

19 mm

Symbol

25 mm

Symbol

010
012
015
018
022
028
035
042
048
054
057
060
076
089

HT-10x010
HT-10x012
HT-10x015
HT-10x018
HT-10x022
HT-10x028
HT-10x035
HT-10x042
HT-10x048
HT-10x054
HT-10x057
HT-10x060
HT-10x076
HT-10x089

HT-13x010
HT-13x012
HT-13x015
HT-13x018
HT-13x022
HT-13x028
HT-13x035
HT-13x042
HT-13x048
HT-13x054
HT-13x057
HT-13x060
HT-13x076
HT-13x089

HT-19x012
HT-19x015
HT-19x018
HT-19x022
HT-19x028
HT-19x035
HT-19x042
HT-19x048
HT-19x054
HT-19x057
HT-19x060
HT-19x076
HT-19x089

HT-25x012
HT-25x015
HT-25x018
HT-25x022
HT-25x028
HT-25x035
HT-25x042
HT-25x048
HT-25x054
HT-25x057
HT-25x060
HT-25x076
HT-25x089

Role, szeroko∂ç 1 m

Symbol

HT-10-99/E
HT-13-99/E
HT-19-99/E
HT-25-99/E

HT/Armaflex® otuliny, zwoje

grubo∂ç izolacji

¤rednica 
wewn™trzna

mm

13 mm

Symbol

19 mm

Symbol

015
018
022

HT-13x015/E
HT-13x018/E
HT-13x022/E

HT-19x015/E
HT-19x018/E
HT-19x022/E

 

° = ciåg¬a kontrola w produkcji

 

Opis materia¬u: bardzo elastyczny materia¬ o zamkni™tej strukturze komórkowej, produkowany na bazie ekstrudowanej pianki elastomerowej


