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// Filosofia Armacell
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SUSTENTABILIDADE

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL



// Análise do ciclo de vida (LCA)

• Realizada por entidade independente

• Fornece informação específica sobre os produtos de forma individual. Não pode ser generalizada.

• Comparando o consumo de energia para produção de 1kg de Armaflex com a energia economizada
durante a sua vida útil

• A energia necessária para a produção de Armaflex tem um retorno em apenas 50 dias.
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Sustentabilidade no setor da construção



// Declaração Ambiental de Produto (EPD)

Sustentabilidade no setor da construção
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• A Armacell é o primeiro fabricante de isolamento técnico flexível a apresentar EPDs dos seus
produtos, baseado numa análise de ciclo de vida (LCA)

• EPDs oferecem uma análise transparente, independente e reproduzível dos impactos ambientais
dos produtos de construção

• Fornecem informação detalhada com dados e números sólidos.

• EDPs são o “passaporte de sustentabilidade” que formam a base para o desenho de edifícios
ecológicos de acordo com os sistemas de certificação:

• BREEAM / LEED / DBNG



// Declaração Ambiente de Produto (EPD)

Gama Armaflex
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Primeiro produto 

elastomerico com 

B - s1, d0

O sistema de 

isolamento 

projectado para 

prevenção de 

condensação e 

perdas 

energéticas

O isolamento 

protetor sem 

halogênio para 

reduzir os efeitos 

corrosivos e a 

toxicidade do 

fumo num 

incêndio.

O especialista 

flexível da 

Armacell para 

aumentar a 

eficiência em 

aplicações de alta 

temperatura.

O isolamento de 

alto desempenho 

para economia de 

energia a longo 

prazo em 

aplicações de 

aquecimento e 

canalização.

EPDs disponíveis: www.csustentavel.com/category/armacell_isol_inst/



QUALIDADE DO 
AR INTERIOR

PROTEÇÃO ATIVA



// Qualidade do ar interior

• Adequado controlo da condensação

• Máxima poupança energética

• Garantir a qualidade do ar interior

• Armaflex, de célula fechada, isento de pó e fibras

• Com protecção ativa Microban®

• A certificação GREENGUARD monitoriza a presença de 10.000 compostos orgânicos voláteis nos
materiais de construção
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Um bom isolamento térmico



// Qualidade do ar interior

• Adicionado ao processo de fabrico Armaflex AF e SH

• Inibe o crescimento de fungos e bactérias

• Não se desgasta com o tempo

• Protecção ativa que penetra na parede da célula do microorganismo

• Desabilita a capacidade deste atuar, crescer e reproduzir-se em 24h

• Especialmente adequado para aplicações:

• Hospitais

• Escolas

• Centro Comerciais

• Industria Alimentar
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Protecção ativa



EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

PORQUE DEVEMOS ISOLAR?



// Porque devemos isolar?

Poupança energética
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Diámetro de tubería / mm

Sin aislar 19mm 27mm 36mm

Temp. ambiente  20ºC    

Temp. interior  80ºC

• Um isolamento inadequado é uma fonte importante de perdas energéticas. 

• Com um bom e correcto isolamento, poupamos dinheiro e recursos energéticos

• O isolamento protege as tubagens durante toda a vida útil da instalação

Redução das 

perdas 

energéticas: 

entre 75% e 90%



• Condutibilidade térmica baixa (l – W/m·K)

varia com o tempo, o fabricante, a densidade, a quantidade

de humidade, a temperatura,…

• Boa barreira de vapor (m - adimensional)

eficiência ao longo do tempo

• Reação ao fogo (B-s3, d0 / B-s1,d0 )

• Temp. de operação (NBR: +110ºC / EPDM: +150ºC)

• Transporte, manipulação e instalação do material

custo da instalação

l

m

Euroclasses

Max. – Min.

€

// Propiedades de um bom isolamento
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SISTEMAS DE 
ÁGUA QUENTE

REDUÇÃO DE PERDAS ENERGÉTICAS



// Sistemas de Água Quente

Espessura mínima
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Espessura isol. = 10 mm

Tsup = +24,5 

ºC

Tfluido = +75 ºC

Tamb = +10 ºC

Fluxo Calor Fluxo de Calor

25 W/m



// Sistemas de Água Quente

Espessura mínima
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Tsup = +17 ºC

Espessura isol. = 25 mm

Tfluido = +75 ºC

Tamb = +10 ºC

Fluxo Calor
Fluxo de Calor

16 W/m



// Sistemas de Água Quente

Espessura mínima
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Tsup = +14,5 ºC

Espessura isol. = 36 mm

Tfluido = +75 ºC

Tamb = +10 ºC

Fluxo Calor
Fluxo de Calor

13 W/m



// Aquecimento e AQS
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➢ Isolamento térmico desenhado para sistemas de 
água quente sanitaria e aquecimento

➢ Minimiza as perdas energéticas, reduzindo o 
consumo de combustivel e aumentando a 
eficiência dos sistemas

➢ Espessuras em conformidade com o D.L. 118/2013 
(R.E.C.S.)

➢ Proteção ativa Microban®

➢ Atenuação acústica, efeito de redução da 
transmissão estrutural até 28dB

Ficha técnica: www.csustentavel.com/sh-armaflex/



SISTEMAS DE FRIO

EVITAR CONDESAÇÃO E CONGELAMENTO



// Factor de resistência à difusão do vapor de água (m)
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• Evita a condensação intersticial, que é mais perigosa que a superficial, uma vez que se acumula no 
interior do material e entre o material e a tubagem

• Quanto menor for o m do material, mais drásticamente aumentará o conteúdo de                    
humidade, e a perda energética, ao longo do tempo
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µ ≥ 10.000µ ≈ 1



Temp. ambiente  22ºC    Temperatura fluido -20ºC

HR 85%                             Temp. Ponto de orvalho 19,4ºC

-1ºC10ºC21ºC

Temp. superficial > Temp. orvalho

// Controlo da condensação
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// Sistemas de Frio
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Espessura mínima

Espessura isol. = 20 mm

Tsup = +5 ºC

Fluxo Calor
Tfluido = -20 ºC

Tamb = +16 ºC

Tponto orvalho = +12 ºC



// Sistema de Frio
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Espessura mínima

Tsup = +13 ºC

Espessura isol. = 30 mm

Tfluido = -20 ºC

Tamb = +16 ºC

Tponto orvalho = +12 ºC

Fluxo Calor



// Refrigeração e ar condiconado
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➢ Condutibilidade térmica, λ muito baixo (0,033W/m.K)

➢ Elevado µ (10.000), resistência à difusão do vapor de 
água

➢ Evita condensações, prevenindo a corrosão nos
equipamentos

➢ Minimiza as perdas energéticas, reduzindo o 
consumo de combustivel e aumentando a 
eficiência dos sistemas

➢ Proteção ativa Microban®

➢ Atenuação acústica, efeito de redução da 
transmissão estrutural até 28dB

Ficha técnica: https://www.csustentavel.com/af-armaflex/



// Quais os fatores necessários para o cálculo da espessura necessária?
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Condições

ambientais

Condições do 

fluído

Características 

do objecto

Criterios de 

Cálculo

• Tº ambiente

• %Humidade

Relativa

• Velocidade do ar

• Tº do fluido

• Tipo de fluido 

• Capacidade

calorífica

• Diâmetro

• Material

• Orientação

(horizontal, vertical)

• Comprimento

• Coef. superficial

• Pérdas energéticas

• Controlo da 

condensação

• Tº fluido em

movimiento

• Tº superficial

• etc

Espessura do 

isolamento



// Perda energética num sistema

Ponto crítico: suporte da tubagem
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▪ Abraçadeira aplicada directamente à 

tubagem; ponte térmica em instalação de 

frio

▪ Abraçadeira a esmagar o isolamento



// Perda energética num sistema

Ponto crítico: suporte da tubagem
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• Suporte Armafix AF

• Evita a formação de condensados

• Evita corrosão sob o isolamento

• Elimina pontes térmicas nos locais da fixação



FERRAMENTAS
ARMACELL



// Biblioteca de objetos BIM

• A Armacell é pioneira no setor ao disponibilizar ferramenta de objetos BIM:

• Detalhe máximo de caracteristicas e desenhos técnicos

• Fácil integração

• Soluções completas, integrando 100% de detalhe necessário para a modelação
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// Programa de cálculo ArmWin

• Programa disponível on-line (armwin.armacell.com)

• Cálculo de espessuras minímas para controlo de condensação

• Cálculo de perdas por fluxo de calor

• Cálculo de temperatura à superfície do isolamento

• (…)
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armwin.armacell.com


// Os meios Armacell

• Manuais de instalação

• Canal youtube (videos de instalação)

• LinkedIn, Twitter

Multiplataforma
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All data and technical information are based on results achieved under the specific conditions defined according to the testing standards referenced. Despite taking every precaution to ensure that said data and

technical information are up to date, Armacell does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, content or completeness of said data and technical information. Armacell also

does not assume any liability towards any person resulting from the use of said data or technical information. Armacell reserves the right to revoke, modify or amend this document at any moment. It is the

customer’s responsibility to verify if the product is suitable for the intended application. The responsibility for professional and correct installation and compliance with relevant building regulations lies with the

customer. This document does not constitute nor is part of a legal offer or contract. By ordering/receiving product you accept the Armacell General Terms and Conditions of Sale applicable in the region. Please

request a copy if you have not received these. At Armacell, your trust means everything to us, so we want to let you know your rights and make it easier for you to understand what information we collect and why

we collect it. If you would like to find out about our processing of your data, please visit our Data Protection Policy.

For more information about Armacell, please visit www.armacell.com © Armacell, 2020. All rights reserved

Muito Obrigado!

Luis Miguel Silva
luismiguel.silva@armacell.com

Tlf 961 797 439

http://www.armacell.com/
mailto:angel.ramirez@armacell.com

