
Investujeme do
budoucnosti

Armacell vΩdy kladl velik¥ d•raz

na v¥zkum a v¥voj. Tento

v¥zkum nekonçí tím, Ωe bylo

dosaΩeno urçit¥ch hodnot µ a λ.

Neustále hledáme nové,

vylep√ené v¥robky. Usilujeme o

v¥voj smπrem k ekologick¥m

v¥robním metodám pomocí testo-

vání pouΩití r•zn¥ch materiál• a

zkoumáním lep√ích zp•sob•

recyklace. Investice v zájmu

ochrany Ωivotního prost®edí jsou

nedílnou souçástí závazku firmy

Armacell p®i v¥robπ ekologicky

vhodn¥ch v¥robk•.

SníΩení tepeln¥ch ztrát
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Poznámka:
Tento p®íklad je zaloΩen na p®edpokladu 
teplotní diference 40 K (ϑ1 = + 60 °C, ϑ2 = + 20 °C)
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Technická úroveµ s ekologick¥mi v¥hodami.

FCKW prosté

Úspory energie jsou nejpod-
statnπj√ím d•sledkem pouΩití
materiálu SH/Armaflex. ProtoΩe
kaΩdá úspora energie zároveµ
p®ispívá k ochranπ Ωivotního
prost®edí, stává se SH/Armaflex
stále v¥znamnπj√ím. Nejenom z
hlediska technick¥ch p®edpoklad•,
ale také díky v¥robπ, kde se
nepouΩívají PCB látky.

Tepelné ztráty
neizolovan¥ch trubek

nar•stají s p®ib¥vající jmenovitou
svπtlostí.

Tepelné ztráty trubek izolo-
van¥ch SH/Armaflexem 

9 mm jsou aΩ o 77% niΩ√í neΩ
tepelné ztráty trubek
neizolovan¥ch.

Tepelné ztráty trubek izolo-
van¥ch SH/Armaflexem 

13 mm jsou aΩ o 81% niΩ√í neΩ
tepelné ztráty trubek
neizolovan¥ch. 

Tepelné ztráty trubek izolo-
van¥ch SH/Armaflexem 

19 mm jsou aΩ o 85% niΩ√í neΩ
tepelné ztráty trubek
neizolovan¥ch.

SH/Armaflex: Úspory energie aΩ 85%.



Inovace v¥robk• jako souçást

na√í firemní filosofie musí

splµovat nejenom technické ale

také ekologické poΩadavky.

Lepicí vrstva na povrchu

samolepicích hadic neobsahuje

rozpou√tπdla a podstatnπ sniΩuje

spot®ebu lepidla. 

S na√imi nápady u√et®íte

nejenom ças a peníze, ale

√et®íte i Ωivotní prost®edí.

V¥robek, kter¥ √et®í ças a Ωivotní prost®edí

Hadice
Pr•zkum trhu a na√e vlastní
zku√enost nám ukazuje, Ωe
80% v√ech potrubních rozvod•
a tras m•Ωe b¥t p®edizolováno
p®ed vlastní montáΩí
jednoduch¥m nastrçením
izolaçní hadice na trubku.
V¥sledek: U√et®íte ças a
peníze. Vynikající p®esnost
rozmπr• SH/Armaflexu
umoΩµuje jednodu√e nastrçit
izolaci na trubku.

DDooddaavvaatteellsskk¥¥  pprrooggrraamm::

Hadice

Samolepicí hadice

Desky

Samolepicí páska 

Samolepicí hadice
Pro následnou izolaci potrubních
rozvod•, které nejsou p®edizolo-
vány. Hadice se nemusí podélnπ
roz®ezávat a podéln¥ spoj není
t®eba pot®ít lepidlem.
V¥hoda: U√et®íte aΩ 50% çasu
montáΩe.

SH/Armaflex
SH/Armaflex je v¥robek na bázi
syntetického kauçuku (elastomer)
a byl vyvinut speciálnπ pro uΩití
v oblasti systém• úst®edního
vytápπní a sanitární techniky.
Izolace √edivé barvy s
uzav®enou buµkovou strukturou
se vyznaçuje mnoha
p®esvπdçiv¥mi v¥hodami.



SH/Armaflex: Pro vy√√í jistotu.

DIN EN ISO 9002
Armacell splµuje poΩadavky
domácího evropského trhu.
Dokonce jiΩ dnes vyrábπjí
v¥robní závody firmy Armacell v
Evropπ v souladu se systémem
kontroly kvality DIN EN ISO
9002. Systém kontroly kvality
spoleçnπ s p®esn¥mi technick¥mi
standardy vytvo®en¥mi firmou
Armacell garantují v¥robky s
nejvy√√í úrovní p®esnosti a kvality.

Lepidlo:
Lepidlo Armaflex 520
bylo speciálnπ vyvinuto
pro Armaflex a zaruçuje
homogenní a spolehlivé
slepení spojovan¥ch ploch 
i plo√nπ izolovan¥ch povrch•.

Speciální çistidlo pro
lepidlo 520:
Pro çi√tπní povrch•, které
mají b¥t slepeny a k
çi√tπní pouΩit¥ch nástroj•.
Také pro çi√tπní za√pinπn¥ch
povrch• nap®. p®ed natíráním
Armaflexu povrchov¥m nátπrem
Armafinish 99.

Armafinish 99:
Armafinish 99 je neka-
pající pruΩn¥ ochrann¥
nátπr pro Armaflex 
v bílé a √edé barvπ. Izolace
Armaflex instalované ve venkov-
ním prost®edí musí b¥t opat®eny
nátπrem.

Dal√í p®íslu√enství: N•Ω na podélné roz®ezávání a instalaçní souprava.

P®íslu√enství:

V√echny podklady a technické informace vycházejí z v¥sledk• získan¥ch p®i standardních provozních podmínkách. UΩivatel tπchto podkla-

d• a informací je ve vlastním zájmu odpovπdn¥ za to, aby si u nás vças ovπ®il, zda tyto podklady a informace vyhovují pro oblast jím

navrhovaného pouΩití. Na p®ání rádi za√leme informaçní provádπcí materiál.

Rozhodnutí koupit SH/Armaflex Vám zaruçuje vysok¥ stupeµ bezpeçnosti. Neustálá snaha o spokojenost
zákazníka je zaloΩena na t®ech p®edpokladech: ochranπ Ωivotního prost®edí, kvalitπ v¥robku a sluΩbách.
Tyto t®i souçásti na√í obchodní politiky dávají firmπ Armacell moΩnost rozvíjení obchodních vztah•.
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KDYˇ SE MÁ VA◊E ENERGIE DOSTAT TAM,

KDE JE POT¸EBA!

SH/ARMAFLEX – profesionální izolace k zabránπní energetick¥ch ztrát.


