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// GLOBAL PRESENCE
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// Presença global



3,269 colaboradores 24 locais de produção em
16 paises nos 4 continentes

€ 30m investidos em I&D
nos últimos 3 anos
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Melhorar a eficiência 

energética dos equipamentos

AVAC  ǀ  AQUECIMENTO & ÁGUA QUENTE  ǀ REFRIGERAÇÃO  ǀ OIL & GAS  ǀ SOLAR ǀ TRANSPORTES

ENERGIA EÓLICA  ǀ  DESPORTO & LAZER  ǀ CONSTRUÇÃO  ǀ OUTROS

Sedes Reginais em Chapel Hill 

(AMERICAS), Singapore (APAC), 

Münster (EMEA)

€ 676 m VENDAS

€ 120 m EBITDA

// Armacell em resumo



ESTRUTURA EM CÉLULA 

FECHADA

Minimiza penetração de vapor 

de água assegurando proteção 

contra corrosão a longo prazo

ELEVADA RESISTÊNCIA À 

HUMIDADE

Permite condutibilidade térmica estável

garantindo uma temperatura superficial 

acima do ponto de orvalho

BAIXA CONDUTIBILIDADE 

TÉRMICA

Elevada performance de economia de 

energia com materiais premium com 

mais de 100 diferentes receitas de 

misturas

PERFORMANCE AO FUMO & FOGO

Primeiro isolamento técnico flexivel

com ultra baixa densidade de fumo –

10x menos desenvolvimento de fumo

que os produtos elastoméricos

standard.

ATENUAÇÃO DE RUÍDO

Propriedades de elevada

absorção de ruído na gama de 

frequências mais relevantes
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// Produtos de Elevada Tecnologia



EQUIPAMENTOS 

COMERCIAIS ENERGIA INDUSTRIA

INDUSTRIA 

LIGEIRA

DESPORTO 

& LAZER TRANSPORTES

EQUIPAMENTOS 

RESIDÊNCIAIS
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// Destinos finais
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// Armacell está em todo lado

file:///C:/Users/lmpinho/OneDrive - armacell.com/Documentos/Armacell/Marketing/Apresentações/Video Coorporativo Armacell/Armacell_Corporate_Film_2018_v10_FINAL_PT.mp4


• Investimos em produtos de performance duradora e de baixo impacto Ambiental

• 1ºs com Declarações Ambientais de Produto (EDP), a base para o design de 

edifícios sustentáveis dos esquemas de certificação BREEAM, LEED, WELL e 

DGNB

• Fornecemos Cartas de “Cumprimento” que permitem redução substancial de tempo 

na certificação de edifícios sustentáveis

• Disponibilizamos práticas ferramentas de cálculo

• Oferecemos biblioteca BIM de todos os produtos

// Sustentabilidade é a nossa missão
ESG - Environmental, Social and corporate Governance
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EPDs disponíveis: www.armacell.com/epd

http://www.armacell.com/epd


ISOLAMENTO
TÉRMICO

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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// Porque é necessário isolar?

• Um isolamento inadequado é uma fonte importante de perdas energéticas. Um bom
isolamento economiza dinheiro e recursos energéticos

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

• O isolamento em instalações mecânicas é importante por enumeras razões:

• Poupança energética & económica

• Controlo da condensação / formação de gelo

• Proteção contra corrosão da tubagem

• Proteção contra o fogo

• Proteção de pessoas

• Redução de ruidos e vibrações mecânicas



Compostos por pequenas

fibras entrelaçadas ou

aglumeradas, de origem

orgânica (lã, tecidos) ou

inorgânicas (vidro, minerais)

Ex: fibra de vidro, fibra 

mineral, poliéster

Pode ser fácilmente 

colocado ou derramado, pois

é composto de grânulos, 

pellets ou módulos. Os 

grânulos podem aglomerar-

se para criar formas rígidas.

Ex: silicato de calcio, perlite, 

vermiculite

Compostos por pequenas

células individuais, sejam

abertas (com cavidades 

interligadas) ou fechadas 

(cavidades completamente 

separadas pelas paredes das 

células). Tipos: flexiveis e 

rígidos

Ex: materiais elastoméricos, 

polietileno, PUR/PIR, 

C E L U L AR F I B R O S O G R AN U L AR

// Tipos de Materiais de isolamento



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

varia com o tempo, a densidade, a quantidade de humidade, a 

temperatura

• Elevada Barreira de vapor (m - adimensional)

resistência à difusão do vapor de agua, indicador da eficiência 

ao longo do tempo

• Boa Reação ao fogo (B-s3, d0 / B-s2, d0 / B-s1,d0 )

• Adequada Temperatura de operação (NBR: +110ºC / EPDM: 

+150ºC)

• Facilidade de instalação: bombas, válvulas, suportes, etc

l

m

Euroclasses

Max. – Min.

// Propiedades de um bom isolamento

11



Evita a condensação intersticial

Temp. Amb. 22°C; HR 70%

Temp.  6°C

m l

// Propriedades de um isolamento

Relação entre Condutibilidade l e Barreira de Vapor m • A barreira de vapor: 
resistência do material à 
passagem da humidade

• Evitar a condensação 
intersticial, que é mais 
perigosa que a superficial

• Maior condutibilidade provoca 
sérios problemas na 
instalação ao longo do tempo

• Importante:

• Elevada condutibilidade

• Elevada Barreira de Vapor

• Materiais com elevada 
barreira de vapor em toda a 
sua espessura



SOLUÇÕES
TÉRMICAS

ISOLAMENTO DE CONDUTAS



// Legislação
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Portaria nº 138-I/2021 (1 de julho de 2021)



// Armaflex Duct Plus
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• Especificamente concebido para isolamento térmico e acústico 
de condutas de climatização

• Célula fecha evita transmissão de vapor de água, sem 
necessitar de barreira de vapor adicional (µ ≥7.000)

• Isento de pó e fibras

• Bom comportamento acústico

• B-s3,d0 auto extinguível, não goteja e não propaga chama

• Tamanho de prancha (1,5m) desenhado especificamente para 
se adaptar ao formato das condutas

Isolamento para condutas



// Armaflex Duct AL
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• Revestimento com acabamento em alumínio

• Integração estética em instalações de climatização

• Superfície lavável para facilitar manutenção

• Especificamente concebido para isolamento térmico e acústico 
de condutas de climatização

• Célula fecha evita transmissão de vapor de água, sem 
necessitar de barreira de vapor adicional (µ ≥7.000)

• Isento de pó e fibras

• Bom comportamento acústico

• Tamanho de prancha (1,5m) desenhado especificamente para 
se adaptar ao formato das condutas

Isolamento para condutas



// Instalação passo-a-passo
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Vídeos Armacell

Disponíveis em: www.youtube.com/user/ArmacellMultiMedia



Na Europa, a perda de propriedades 

por incêndio atinge cerca de 126 

bilhões de euros todos anos.

Os gases do fumo causam mais 

danos do que as chamas.

Os danos secundários resultantes de 

fuligem e gases corrosivos 

representam mais de 50% dos 

custos totais em grandes 

incêndios.

50% 
dos danos de um 

incêndio, são causados

pelo fumo 



SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIOS

Como o fumo apresenta um risco 

significativo num incêndio num 

edifício, os requisitos de densidade 

de fumo para materiais de 

isolamento de equipamentos estão 

mais rigorosos.

Ao avaliar o comportamento ao fogo 

dos produtos de construção, a 

classificação europeia ao fogo testa 

não só a inflamabilidade, mas 

também a densidade do fumo e a 

produção de gotículas 

incandescentes. 
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// Cenário : 

Uma sala com 6m x 6m x 6m. 

Um orifício com um diâmetro igual ao de um lapis comum.

Quando demorará a 

preencher a sala

superior com fumo de 

forma a não vermos a 

nossa mão 20cm à 

nossa frente?

3 minutos e 40 

segundos



// AF/Armaflex EVO
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• Condutibilidade térmica, λ muito baixo (0,033W/m.K a 0ºC)

• Elevada µ, resistência à difusão de vapor de água (≥10.000) 

• Gama completa (coquilhas e pranchas) com Reação do Fogo, B/BL-s2,d0 
para uma maior segurança – 50% menos fumo

• 10 anos de garantia – instalação por técnicos certificados Armaschool

Instale-o com total confiança



// Ar interior de Elevada Qualidade

• Microbran

• Adicionado à receita de fabrico do produto

• Não se desgasta com o tempo, dura toda a vida útil do produto

• Penetra na parede da célula do microorganismo

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

• Benefícios

• Contribui para a melhoria da qualidade do ar interior

• Evita envelhecimento prematuro e corrosão devido ao bolor
e mofo

• Elimina bactérias nocivas da superfície do isolamento
(legionella)

• Presente nos produtos premium: AF/Armaflex EVO e SH/Armaflex

Má qualidade do ar interior pode levar ao síndrome de edifício doente e diversos riscos ocupacionais. 

Excesso humidade em combinação com poeiras e partículas proporciona terreno fértil ideal para o 

crescimento bolor, mofo e bactérias.



// Armaflex Ultima
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Mínima emissão de fumos

• Primeiro isolamento flexível de célula fechada com Reação ao fogo 

B, s1-d0

• Mínima emissão de fumo – 10x menos que isolamento convencional

• Fabricado em Armaprene

• Excelente proteção contra a difusão de vapor de água

• Resistência ao fogo até EI 120

• Certificação Factory Mutual (FM approved) até 64mm

• Certificação IMO – Industrial Naval

• Cumpre os requisitos de construção sustentável em combinação 
com o adesivo certificado LEED (SF 990)



// Armafix AF

24

• Interior em PET para suporte da carga da tubagem

• Barreira de vapor incorporada

• Evita a formação de condensados e corrosão sob o isolamento

• Elimina pontes térmicas nos locais da fixação

• Fácil instalação graças à união autoadesiva

Suportes isolados



// Projectos de referência
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Fresenius Kabi (Santiago de Besteiros, PT)

Fábrica de Penicilina / Armaflex Ultima

EMEA

Museu Bauhaus (Wiemar, D)

AF/Armaflex / ArmaFlex Protect
de Bijenkort (Tilburg, NL)

Cadeia de lojas / AF/Armaflex / Armafix

BREEAM

Projeto LUNARK (Gronelândia)

Abrigo Residencial Lunar / Armaflex Ultima / ArmaPET



// Apoiamos os profissionais

• Programa disponível on-line (Armwin)

• Cálculo de espessuras minímas para controlo de condensação

• Cálculo de perdas por fluxo de calor

• Cálculo de temperatura à superfície do isolamento

• Determinação do ponto de orvalho
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Armawin Software de cálculo

http://armwin.armacell.com/


// Simulação Numérica
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ArmWin

Espessura mínima para Evitar Condensação Espessura mínima para Ar Frio (Regulamento)



• 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

• Novo plug-in em BIM

• Plug-in para Autodesk Revit

• Permite integração digital do isolamento nas instalações do edifício

• Adiciona os materiais à lista do projeto (BOM)

28

BIM biblioteca de objectos

// Apoiamos os profissinais



// Os meios Armacell

• Manuais de instalação

• Canal youtube (videos de instalação)

• LinkedIn, Twitter

Multiplataforma

29



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!

ARMACELL

Luis Miguel Silva
luismiguel.silva@armacell.com

Tlf 961 797 439

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

