Dom.pl | Nowość! Bezpieczeństwo ogniowe na piątkę z plusem - Armaflex ACE Plus firmy
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/nowosc-bezpieczenstwo-ogniowe-na-piatke-z-plusem-armaflex-ace-plus-firmy-a
rmacell.html

Nowość! Bezpieczeństwo ogniowe na piątkę z plusem - Armaflex
ACE Plus firmy Armacell
Jedną z największych bolączek związanych z materiałami
izolacyjnymi jest ich możliwy udział w sytuacji zagrożenia
ogniem. Szczególnie istotny jest pierwszy etap
rozprzestrzeniania ognia, który w dużej mierze decyduje o
rozległości zniszczeń. Nowa izolacja Armaflex ACE Plus firmy
Armacell o doskonałych parametrach reakcji na ogień nie
przyczynia się do rozwoju pożaru, a tym samym ogranicza jego
skutki.

fot. Armacell

Do powstania pożaru potrzebne są trzy elementy: źródło zapłonu (np. zapałka czy iskra w instalacji elektrycznej) materiał
palny, który spala się uwalniając ciepło oraz gazy, będące wynikiem spalania oraz tlen. Na początku pożar rozwija się
stosunkowo powoli, jednak w pewnym momencie wzrost temperatury powoduje gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia na
całej powierzchni. Moment ten określany jest jako rozgorzenie pożaru i ma zasadnicze znaczenie, ponieważ po jego
wystąpieniu ognia już nie można kontrolować. Dlatego też tak ogromnie istotne jest odsunięcie w czasie lub wyeliminowanie
wystąpienia rozgorzenia poprzez zastosowanie środków opóźniania palenia, co może skutecznie wpłynąć na bezpieczeństwo
osób i sprzętu znajdującego się w budynku. Na rynku istnieją izolacje techniczne które nie rozprzestrzeniają ognia i nie
przyczyniają się do rozgorzenia są to m.in. izolacje o odpowiedniej klasie ogniowej, np. Armaflex ACE Plus – nowość firmy
Armacell.

Armaflex ACE Plus – skuteczność izolacji w parze z
bezpieczeństwem
Armaflex ACE Plus jest izolacją stworzoną z pianki elastomerycznej opartej na syntetycznym kauczuku. Charakteryzuje się
bardzo niską przewodniością cieplną (współczynnik lambda jest nie wyższy 0,035 W/(m*K) ) oraz doskonałym
współczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, dzięki czemu zapewnia świetną ochronę rur, kanałów wentylacyjnych,
zbiorników w klimatyzacji, chłodnictwie, urządzeniach technologicznych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i
oszczędności energii, również jako izolacja rur w technice grzewczej i sanitarnej. Co więcej, bardzo wysoka elastyczność
materiału pozwala zabezpieczyć nawet instalacje o bardzo skomplikowanym kształcie. Dzięki temu nawet najbardziej
wymagające systemy pozbawione są przerw w izolacji, które skutkują obniżeniu jej wydajności.
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Jednak oprócz bardzo wysokich parametrów roboczych, Armaflex ACE Plus firmy Armacell charakteryzuje się świetnymi
parametrami reakcji ogniowej. Izolacja ta jest bowiem materiałem nierozprzestrzeniającym ogień, który jest jednocześnie
samogasnący i niekapiący. Armaflex ACE Plus posiada klasę reakcji na ogień BL-s3,d0 (otuliny) i B-s3,d0 (role oraz taśmy) wg
europejskiej normy EN 13501-1, co potwierdzają badania przeprowadzone zgodnie z normami EN 13823 i EN ISO 11925-2.
Klasy odporności ogniowej wskazują, jak (i czy) wyrób budowlany przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak dużo energii
materiał dodaje do zaistniałego już ognia. Wyroby izolacyjne oznaczone klasami C, D oraz E mogą doprowadzić do
rozgorzenia, czyli gwałtownego, wybuchowego rozprzestrzenienia się ognia, charakteryzującego się skokowym wzrostem
temperatury. Natomiast wyroby izolacyjne z euroklasą A lub B spełniają wymóg nierozprzestrzeniania ognia (NRO), dzięki
czemu nie zachodzi dla nich zjawisko rozgorzenia.

Dodatkowo, Armaflex ACE Plus jest również produktem bardzo przyjaznym instalatorom. Oprócz wysokiej elastyczności
materiału, miejsca styku zostały pokryte warstwą samoprzylepną wykonaną z modyfikowanego akrylu wzmocnionego siatką z
włókna szklanego, dodatkowo wzmocnionego folią polietylenową. Dzięki temu czas konieczny na prawidłową izolację systemu
został skrócony do minimum, co w konsekwencji pozwoliło znacznie przyspieszyć prace związane izolacją.

Dystrybutor: Armacell Poland Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Targowa 2 tel. 71 3175025 fax 71 3175115

www.armacell.com

Firma „Armacell” swoje początki datuje na rok 1860, kiedy to powstała spółka – matka „Armstrong Cork”, późniejsza
„Armstrong World Industries”. W 1959 firma podbija rynek chłodniczy i klimatyzacyjny, innowacyjnym produktem o nazwie
Armaflex – elastyczną, profesjonalną izolacją o rewolucyjnych właściwościach na bazie elastomerów. Rok później Armstrong
zakłada oddział w Niemczech, gdzie w 1965 roku rozpoczyna się produkcja Armaflexu. Następne dekady upływają pod
znakiem kolejnych sukcesów w branży izolacyjnej. Powstaje Tubolit – elastyczna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej
na bazie polietylenu oraz Okabell – system metalowych osłon zabezpieczających izolację. W 2000 roku efektem wykupu działu
„Armstrong World Industries” zajmującego się izolacjami, powstaje „Armacell”. W 2006 roku „Armacell” przystąpił do
inicjatywy ONZ o nazwie „UN Global Compact” dotyczącej odpowiedzialnego biznesu kierującego się 10 zasadami z zakresu
praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Obecnie „Armacell” specjalizuje się w
produkcji izolacji, oferując najbardziej kompletną i kompleksową gamę elastycznych wyrobów do izolacji termicznej,
akustycznej, antyroszeniowej i ochronnej przeznaczonych do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, sanitarnych i przemysłowych, stając się jednocześnie światowym liderem w tej dziedzinie. „Armacell' posiada
sprawdzone rozwiązania służące do wydajnego ograniczania strat energii, ochrony instalacji układanych w budynkach oraz
poprawy komfortu akustycznego. Priorytetem firmy jest solidność, niezawodność i najwyższa jakość oferowanych wyrobów,
poparta prawie 150–letnim doświadczeniem na rynku izolacji. Ponad 20 fabryk na całym świecie wraz z trzecią co do wielkości
w Środzie Śląskiej, ekipa wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych oraz doskonały serwis, świadczą nie tylko o
znakomitym profesjonalizmie, ale również o szczególnej dbałości o zadowolenie użytkowników i reputację firmy na rynku
izolacji technicznych.
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