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ARTYKU  PROMOCYJNY ARMACELL POLAND

Linia produktów ArmaComfort od fir-
my Armacell to wysoce efektywne 
i atwe w monta u materia y redu-

kuj ce ha as. Najnowsze elementy oferty – 
ArmaComfort AB oraz ArmaComfort AB Alu 
przeznaczone s  do izolacji rur kanalizacyj-
nych oraz odprowadzaj cych wod  opadow .
W porównaniu do tradycyjnych rozwi za
wielowarstwowe materia y do izolacji aku-
stycznej gwarantuj  wy szy stopie  redukcji 
d wi ków przy mniejszej grubo ci cianek. 
Produkty ArmaComfort s  równie  elastycz-
ne i mog  by  z atwo ci  zastosowane nawet 
w trudno dost pnych miejscach.

WYSOCE WYDAJNE 
ROZWI ZANIA W ZAKRESIE 
REDUKCJI SZUMÓW
Jednym z najcz stszych róde  dyskom-
fortu w pomieszczeniach mieszkalnych 
oraz biurowych jest ha as. D wi ki docho-
dz ce z rur kanalizacyjnych oraz z we-
wn trznych cz ci systemów odprowadza-
j cych wod  deszczow  s  przenoszone 
przez niezabezpieczone rury na ciany 
i sufity a  do przylegaj cych do nich po-
mieszcze . Wprowadzaj c do swojej ofer-
ty ArmaComfort AB oraz ArmaComfort AB 
Alu firma Armacell dostarcza wysoce efek-
tywne rozwi zania w zakresie kontroli po-
ziomu tego rodzaju ha asów. Produkty te 
zosta y specjalnie opracowane do zasto-
sowania w instalacjach wody deszczowej 
oraz kanalizacyjnych. Badania przeprowa-
dzone przez francusk  organizacj  certy-
fikuj c  Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB), wskazuj , e zastoso-
wanie ArmaComfort AB gwarantuje reduk-
cj  ha asów rozchodz cych si  w powietrzu 
a  o 16 dB (A) – badanie przy przep ywie 
przez instalacj  na poziomie 2 l wody w ci -
gu sekundy. W prostej rurze PVC, gdzie wi-
bracje spowodowane przep ywaj c  wod
s  wi ksze z uwagi na ni sz  wag  materia-
u, uzyskano redukcj  ha asu o 12 dB (A). 

W porównaniu do tradycyjnych izolacji 
akustycznych produkty ArmaComfort AB, 
posiadaj ce cianki o mniejszej grubo ci, 
osi ga zdecydowanie lepsze wyniki w za-
kresie obni ania poziomu ha asów. Nowy 
materia  posiada tak e bardzo dobre w a-
ciwo ci t umi ce i d wi koszczelne dla 

wszystkich cz stotliwo ci d wi ków po-
jawiaj cych si  obiektach budowlanych – 
bez ró nicy, czy zosta  on zainstalowany 
na rurach eliwnych czy z tworzyw sztucz-
nych.

BEZPIECZE STWO 
PRZECIWPO AROWE 
I WSZECHSTRONNO
ZASTOSOWA
Nowy produkt w ofercie firmy Armacell 
spe nia rygorystyczne wymogi odno nie re-
akcji na ogie  stawiane tego typu materia-
om. Klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, jak  po-

siada ArmaComfort AB Alu, gwarantuje 
najwy sz  klas  dla produktów organicz-
nych, jak  mo na osi gn  w europejskich 
testach SBI (Single Burning Item). Ponadto 
efektowna, srebrna kolorystyka warstwy ze-
wn trznej pasuje do metalowych elementów 
instalacji w miejscach, które s  widoczne na 
zewn trz budynków. Nowe materia y d wi -
koszczelne mimo twardszej powierzchni 
ni  tradycyjne produkty z linii Armaflex, 
s  równie  elastyczne. Ich monta  odby-
wa si  w podobny sposób podobny do typo-
wych izolacji elastomerycznych i nie wyma-
ga zastosowania adnych specjalistycznych 
narz dzi. Do zamocowania produktów 
ArmaComfort wykorzystywane s  spraw-
dzone i przetestowane materia y klej ce. 
Dodatkowo, pod u ne spoiny zabezpiecza si

odpowiednimi ta mami samoprzylepnymi. 
Cienkie cianki materia u sprawiaj , e ca-
o  jest wyj tkowo elastyczna, co zdecydo-

wanie u atwia monta , szczególnie w trudno 
dost pnych miejscach.  

ARMACOMFORT AB ARMACOMFORT AB ALU 
– REDUKCJA SZUMU WODY I OCHRONA PRZED PO AREM

ArmaComfort AB i ArmaComfort AB Alu firmy Armacell to wyj tkowe 
rozwi zania w zakresie ochrony przed ha asem dochodz cym z rur 
deszczowych oraz kanalizacyjnych. Innowacyjne produkty efektywnie 
zapobiegaj  kondesacji pary wodnej, a ponadto nie stanowi  zagro enia
w przypadku po aru i pozwalaj  na wszechstronne zastosowanie.
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