
PRUˇN‡ EXPERT NA VENKOVNÍ POUˇITÍ 

A OBLAST VYSOK‡CH TEPLOT

HT/ARMAFLEX® – ohebná izolace odolná proti UV pro topné, 

pr•myslové a solární systémy pro teploty aΩ 150º C



   

Tlou√†ka 
izolace

= 25 mm

vnπj√í pr•mπr 
potrubí

= 18 mm = 25 mm

V¥hody pro vás:

HT/Armafl ex®  je ohebn¥ elastomerov¥ izolaçní materiál s mimo®ádnou odolností proti UV zá®ení a vysok¥m 

teplotám. Díky uzav®ené struktu®e bunπk a nízké tepelné vodivosti zabraµuje pronikání vodních par a 

sniΩuje energetické ztráty, chrání a optimalizuje úçinnost a Ωivotnost za®ízení. HT/Armafl ex® si zachovává 

svou ohebnost i p®i pouΩití za teplot aΩ 150º C, neobsahuje prach ani vlákna a snadno se montuje bez 

nutnosti pouΩívat speciální nástroje. V¥robek nepot®ebuje dodateçné o√et®ení ochrann¥m nátπrem, nezne-

hodnocuje se na slunci a je odoln¥ v•çi náhodnému styku s oleji.

Topné rozvody

• Teplota potrubí =  + 150°C

•  Teplota okolního 
vzduchu =  + 20°C

•  Tepelná vodivost izolace p®i 
40°C: 0,045 W/(m·K)

•  Souçinitel p®enosu tepla na 
vnπj√ím povrchu 10W/m2K

Diagram tepeln¥ch ztrát - HT/Armafl ex®

Díky tepeln¥m vlastnostem izolace 
je pr•tok tepla z potrubí izolovan¥ch 
materiálem HT/Armafl ex® udrΩován na 
svém absolutním minimu. Rovnomπrnπ 
rozprost®ená, stejnorodá a dlouhodobπ 
stabilní uzav®ená struktura bunπk 
zabraµuje pr•toku tepla v proudπní a 
zaji√†uje tak velmi nízkou tepelnou vo-
divost izolaçního materiálu. To pomáhá 
udrΩovat vnπj√í povrchovou teplotu na 
nízké úrovni a zabraµuje zbyteçn¥m 
tepeln¥m ztrátám. 
Díky ohebnosti materiálu HT/Armafl ex®,  
nezp•sobuje velk¥ teplotní spád 
tlou√†ky izolace Ωádné vnit®ní pnutí.

PruΩn¥ expert na venkovní pouΩití 
a oblast vysok¥ch teplot 

elastomerová izolace se 
strukturou uzav®en¥ch bunπk

odoln¥ proti UV zá®ení

vysoce ohebn¥ 
materiál neobsahuje 

PVC ani CFC
vhodn¥ pro 

vysoké teploty

+150º C

+175º C

Solární systémy Pr•myslové pouΩití

„nekoneçné“ role optimalizují 
mnoΩství pot®ebného materiálu 

ø 18 mm ø 89 mm

povrch.teplota 32,6°C 37,6°C

pr•tok tepla 26,8 W/m 76,7 W/m

pr•tok tepla 79,4% 88,1%

úspora pr•toku tepla
(oproti neizolovanému potrubí)



HT/Armafl ex® hadice P®íslu√enstvíDeska a páska

PouΩití V¥robní program

hadice

„nekoneçné“ hadice

„nekoneçné“ desky

Vzhledem k souçasnπ kladen¥m otázkám o tom, kolik nám je√tπ zb¥vá p®írodních zdroj• a 
rostoucím cenám pohonn¥ch hmot i neustále se zp®ísµujícím poΩadavk•m pr•myslového a kon-
kurençního prost®edí se pouΩívání správné izolace pro za®ízení s vysok¥mi teplotami stává stále 
vπt√í nutností. HT/Armafl ex® nejenΩe p®ispívá k efektivnímu vyuΩívání energie a optimální Ωivotnosti 
za®ízení, ale zároveµ zabraµuje kolísání teploty potrubí zp•sobenému mπnící se okolní teplotou – to 
hraje velmi v¥znamnou roli nap®. potraviná®ském çi farmaceutickém pr•myslu. PouΩijete-li HT/Armafl ex®, 

sníΩíte také v¥raznπ náklady na montáΩ, údrΩbu a odstávky provozu, které çasto mnohonásobnπ – aΩ 
více neΩ 10krát – p®evy√ují náklady na po®ízení materiálu.

dvojité hadice

p®íslu√enství

• Lepidlo Armafl ex HT 625
• Speciální çistidlo pro lepidlo Armafl ex

HT/Armafl ex® se pouΩívá jako izolace a ochrana potrubí a armatur na za®ízeních 
jako jsou nap®íklad:

• solární kolektory (venkovní a vnit®ní pouΩití)

• rozvody hork¥ch plyn•

• motorové prostory automobil•

• duální tepelné a nízkotlaké parní rozvody pouΩívané v çistících cyklech

• nádrΩe na uchovávání chemick¥ch látek

• teplárenské rozvody

• potrubní rozvody v pr•myslov¥ch procesech

• odvádπcí potrubí chladící jednotek (v¥tlaçná teplota m•Ωe p®esáhnout +105° C)

• vysokotlaká obousmπrná tepelná çerpadla vzduch-vzduch
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Technická data

V√echny podklady a technické informace vycházejí z v¥sledk• získan¥ch p®i standardních provozních podmínkách. UΩivatel tπchto podklad• 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. MontáΩní pokyny 
jsou k dispozici v na√em manuálu pro montáΩ izolaçních materiál• Armafl ex. P®ed izolací nerezové oceli se prosím obra†te na na√e technické oddπlení. Aby 
bylo zaruçeno ®ádné slepení spoj• a √v•, je nutno pouΩít lepidlo Armafl ex HT 625. NepouΩívejte nátπr Armafi nish 99 ani jin¥ ochrann¥ nátπr.

V¥robková ®ada

Struçn¥ popis:  vysoce ohebn¥ izolaçní materiál se strukturou uzav®en¥ch bunπk na bázi lisované elastomerové pπny 

Materiál: pπna na bázi syntetického kauçuku, barva: çerná. 

PouΩití:   tepelná izolace potrubí, nádrΩí a vedení v: solárních panelech vçetnπ venkovního pouΩití, motorov¥ch vozidlech, 
rozvodech hork¥ch plyn•, parních a duálních tepeln¥ch rozvodech

Poznámky:  za jist¥ch okolností m•Ωe p®i pouΩití HT/Armaflex® ve venkovním prost®edí dojít ke zmπnπ barvy izolace (z çerné na 
√edou) a souçasnπ se mohou objevit i drobné prasklinky na povrchu izolace. Tyto optické povrchové zmπny v√ak nemají 
vliv na technické vlastnosti materiálu jako je tepelná vodivost a poΩární vlastnosti. P®i vysok¥ch provozních teplotách 
m•Ωe na vnit®ním povrchu hadice nebo desky dojít k urçitému zatvrdnutí. Tento proces nemá vliv na správné fungování 
izolace jako celku za p®edpokladu, Ωe materiál byl správnπ namontován a v√echny spoje byly ®ádnπ zalepeny. V p®ípadπ 
zvlá√tního pouΩití (nap®. v bezpra√n¥ch prostorách) se prosím obra†te na na√e technické oddπlení. 

Speciální vlastnosti: neobsahuje FCKW, splµuje DIN 1988, çásti 2 a 7, odoln¥ v•çi UV zá®ení

Charakteristika Hodnota/hodnocení Kontrola Poznámky

PouΩitelnost
maximální teplota potrubí

minimálni teplota potrubí

 hadice:    +150 °C  (+175 °C *)
desky a pásky:   +130° C (pokud jsou k za®ízení  

 nalepeny cel¥m povrchem)
- 50 °C

 *v p®ípadπ teplot vy√√ích neΩ 
+150 °C se prosím obra†te na na√e 
technické oddπlení 

Tepelná vodivost λ
p®i 0 °C
p®i 40 °C

≤  0,040 W/(m · K)
≤ 0,045 W/(m · K)

°
 testováno dle 
EN 12667 (DIN 52612) - desky a 
EN ISO 8497 (DIN 52613) - hadice 

Faktor difúzního odporu µ  ≥ 3.000 °  testováno dle EN 12086 - desky 
a EN 13469 - hadice

PoΩární vlastnosti
 1.  Klasifikace stavebních 

materiál•

2. ◊í®ení plamen• na povrchu

3. Chování p®i poΩáru

 stupeµ ho®lavosti tπΩce ho®lav¥, oznaçení C1
normálnπ ho®lavé B2 

T®ída 1

samozhá√iv¥, nekapající, ne√í®í plamen

°  dle ÇSN 73 0862 
testováno dle DIN 4102, Part 1

testováno dle Britské normy (BS) 476, 
Çást 7
atest vydán následujícími institucemi: 
•  Lloyd‘s Register of Shipping, London
•  Registro Italiano Navale 
•  Det Norske Veritas

HT/Armaflex® hadice, standard

tlou√†ka izolace

Vnit®ní 
pr•mπr 
mm

10 mm

Kód

13 mm

Kód

19 mm

Kód

25 mm

Kód

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

Nekoneçné desky, √í®ka 1m

Kód

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

HT/Armaflex® hadice, nekoneçné

    tlou√†ka izolace

Vnit®ní 
pr•mπr 
mm

13 mm

Kód

19 mm

Kód

015
018
022

HT-13X015/E
HT-13X018/E
HT-13X022/E

HT-19X015/E
HT-19X018/E
HT-19X022/E

 

 ° = pravidelné kontroly p®i v¦robπ

 

ny


