
PRUŽNÁ IZOLACE NA BÁZI
TECHNOLOGIE ARMAFLEX®

Spolehlivá ochrana proti kondenzaci na bázi
technologie Armaflex s uzavřenou strukturou
buněk 
Účinné snížení tepelných ztrát 
Optimální složení sortimentu pro snadné použití
na většině velikostí trubek a vzduchotechnických
vedení
Zvýšená bezpečnost soustavy při montáži s
lepidly
Armafix a Armaflex

Osvědčení eurotřída B/BL-s3,d0 pro celý
sortiment 



Technické aspekty
Při výběru tepelně izolačních výrobků pro chladící soustavy,
provozní a průmyslová potrubí a vzduchotechnická vedení je
nutno přihlédnout k následujícím technickým aspektům:

Rychlost tepelného toku z trubky závisí z velké části na rozdílu
mezi okolní teplotou a často může docházet k výrazným
tepelným ztrátám. Jedním z nejúčinnějších opatření pro
zvýšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti zařízení
je izolace mechanických rozvodů. Optimální izolace potrubí
otopných soustav, rozvodů teplé vody nebo klimatizačních
zařízení stále představuje velký potenciál pro další snižování
spotřeby energie a souvisejícího vylučování skleníkových
plynů.

Tepelná vodivost a ochrana proti kondenzaci
Součinitel tepelné vodivosti (λ), uváděný v jednotkách
W/(mK), je vlastnost popisující schopnost materiálu
vést teplo, měřená přes blok o objemu 1 m3. Například
materiál s vysokou tepelnou vodivostí jako je měď má
hodnotu 386, ve srovnání s materiálem s nízkou
tepelnou vodivostí Armaflex ACE Plus s hodnotou 0,035
při teplotě 0 °C. Tam, kde jsou potrubí a rozvody
provozovány za nízkých okolních teplot, dochází ke
srážení vodních par na povrchu. Když izolace zvlhne,
ztrácí své tepelné vlastnosti, což vede k nižším teplotám
na povrchu, kondenzaci a korozi. Výrobky Armaflex
s uzavřenou strukturou buněk poskytují celistvou
ochranu proti pronikání vodních par a hodnotou μ >10
000.

Označení CE
Označování značkou CE se stalo pro stavební tepelně
izolační výrobky povinným na základě harmonizované
evropské normy v červenci 2013. Harmonizované normy
stanovují požadované charakteristiky a povinné
vlastnosti včetně  chování materiálů při požáru
(eurotříd), rozměry a tolerance, tepelnou vodivost,
rozměrovou stabilitu a odolnost. Jakmile je výrobek
otestován a splní předepsané požadavky na vlastnosti,
je na obalu výrobku vytištěný označovací kód potvrzující
konkrétní technické vlastnosti vyžadované evropskou
harmonizovanou normou. Výrobce je povinen trvale
udržovat příslušné vlastnosti svých výrobků na
deklarované úrovni a prokazovat to platným technickým
osvědčením, např. B-s3,d0.

Požární bezpečnost stavebních výrobků a stavebních
prvků je v EU se určuje formou eurotříd v souladu s
normou EN13501-1.Tento jednotný klasifikační systém
vychází z chování výrobků za různých požárních
podmínek: zasažení malým plamenem, vystavení plně
rozvinutému požáru a dalších mezistupňů. Hlavní
vlastnosti určující eurotřídu konkrétního výrobku
popisují, zda a jakým způsobem výrobek přispívá k
rozvoji požáru.

Místní předpisy v oblasti požární ochrany
Rozhodnutí ohledně tříd požární odolnosti stavebních
prvků používaných v různých částech budov se přijímají
na místní úrovni (na úrovni vládních orgánů jednotlivých
zemí).
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