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Montaż izolacji ArmaComfort należy przeprowadzić stosując wskazówki znajdujące się w Instrukcji Montażu Izolacji Armaflex.

Narzędzia do montażu izolacji ArmaComfort
Miarka

Łata

Pisak ze srebrnym tuszem

Pędzel z krótkim,
sztywnym włosiem

Cyrkiel

Zaostrzone rurki do wycinania otworów

Grubościomierz

Pompka Gluemaster

Nóż krótki*
(75mm)

Osełka*

Nóż długi* (300mm)

* Komplet trzech noży wraz z osełką dostępny jest jako zestaw narzędziowy
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Izolowanie rur płytami ArmaComfort
Zmierz obwód rury.
Ważne: Pomiaru dokonuj paskiem izolacji Armaflex o grubości zgodnej z grubością planowanej izolacji.

ZALECANY SPOSÓB
1. Dotnij płytę do żądanego rozmiaru. Nałóż cienką warstwę kleju Armaflex
na klejone powierzchnie i pozwól na przeschnięcie.
2. Dociśnij krawędzie płyty na końcach a potem w środku. Połącz krawędzie
posuwając się od środka ku końcom.

Uwaga: Aby zapobiec rozchodzeniu
się klejonych krawędzi upewnij się,
że klej został nałożony na całej ich długości i że ilość kleju jest odpowiednia.
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3. Dla zwiększenia niezawodności należy zabezpieczyć złącza wzdłużne płyt
ArmaComfort za pomocą taśmy samoprzylepnej ArmaComfort AB. Tam gdzie
jest to niezbędne oczyść powierzchnię z kurzu, brudu, oleju i wody przy użyciu
płynu czyszczącego Armaflex.
Sprawdź czas otwarcia puszki, aby upewnić się czy klej nadaje się jeszcze
do stosowania.

ALTERNATYWNY SPOSÓB
1. Zmierz obwód rury tak jak opisano powyżej i dodaj co najmniej 3 cm
na zakładkę.
2. Przytnij płytę ArmaComfort do żądanego rozmiaru.
3. U mieść płytę pod
kątem 90° w stosunku
do rury i owiń ją.
Następnie przymocuj
płytę drutem zachowując 10 - 15 centymetrowe odstępy.

≥3 cm

10 - 15 cm

1

2

3

Uwaga: Drut wokół
izolacji nie może być
zaciśnięty zbyt mocno
ponieważ może to uszkodzić izolację lub nadmiernie zredukować jej
grubość.
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Izolowanie miejsc podwieszeń rur
Montaż izolacji na typowych obejmach nośnych można przeprowadzić w następujący sposób:
1. Z
 amontuj izolację ArmaComfort jak najbliżej obejmy w miejscu podwieszenia,
z obu stron. Przyklej końce izolacji do rury
klejem Armaflex.
2. Z
 mierz obwód zaizolowanej rury i szerokość niezaizolowanego miejsca. Uwzględnij 2 centymetrową zakładkę z obu stron.
3. P
 rzenieś wymiary na płytę ArmaComfort
i wytnij kształt, który utworzy opaskę.
4. Wytnij mały otwór by umożliwić przejście szpilki i rozetnij płytę od krawędzi
do otworu tak jak pokazano na rysunku.

5. Umieść opaskę z izolacji ArmaComfort wokół obejmy. Połącz i sklej miejsca
styku wokół całej izolacji klejem Armaflex, szczególnie starannie wykonaj
połączenie w miejscu przejścia szpilki.
Jeśli obejmy są większe niż grubość izolacji należy zastosować podwójną warstwę materiału izolacyjnego.
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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Trójnik ukośny z płyt ArmaComfort
a
C



d

h

1. Zmierz obwód c niezaizolowanej rury głównej i odcinka poprzecznego
za pomocą paska z izolacji ArmaComfort o grubości zgodnej z grubością
planowanej izolacji.
2. Zmierz wysokość h głównej rury i długość a odcinka poprzecznego.
3. Nanieś wysokość h i obwód głównej rury c na płytę ArmaComfort i zaznacz
wycięcie na rurę poprzeczną d.
Uwaga: Wycięcia powinny być zawsze mniejsze o 5 mm w stosunku do pomiaru.
Zaleca się aby wycięcia zaznaczać w pierwszej ćwiartce płyty ArmaComfort.

h

4.

 ytnij izolację i zamontuj na rurze.
W
Następnie nałóż cienką warstwę
kleju Armaflex na wszystkie miejsca połączeń wyciętej formy. Pozwól
na przeschnięcie kleju, następnie
mocno dociśnij klejone krawędzie.

5.

eraz nanieś obwód c i długość
T
poprzecznej rury na płytę ArmaComfort. Podziel obwód na 4 równe
części.

a

c
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6. Podziel płytę na 4 części stanowiące 1/4 obwodu zaizolowanej rury głównej
a następnie wyznacz pięć łuków pomiędzy liniami oddzielającymi poszczególne
części i połącz je ciągłą linią. Teraz wytnij kształt z płyty.
7. Nałóż klej na wszystkie klejone krawędzie, pozwól na przeschnięcie kleju
i dociśnij krawędzie. Następnie uszczelnij złącza “na mokro”.

Trójnik ukośny z płyt ArmaComfort

d

a2
h

C

a1
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Zmierz:
c = obwód głównej rury. Pomiaru dokonuj paskiem izolacji ArmaComfort o grubości odpowiadającej grubości planowanej izolacji. Nie naciągaj paska.
h = zmierz wysokość płaszcza na kolano/mufę.
a1 = zmierz odległość od rury ukośnej do końca planowanego płaszcza.
a2 = zmierz odległość od rury ukośnej do górnej krawędzi płaszcza.
d = średnica rury poprzecznej
						
Nanieś wymiary c, a1, a2, h i d na płytę
h
½D3
ArmaComfort i zaznacz wycięcie na rurę
poprzeczną rozgałęzienia.

U

Dotnij płytę i przymocuj izolację do rury
za pomocą kleju Armaflex.

a1

½D3

a2

Zmierz odcinki a i b poprzecznej rury.

a
b

C
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a = najkrótszy dystans od zaizolowanej rury głównej do mufy rury poprzecznej.
b = najdłuższy dystans of zaizolowanej rury głównej do mufy rury poprzecznej.
c = obwód rury poprzecznej. Pomiaru należy dokonać za pomocą paska izolacji
ArmaComfort o grubości odpowiadającej grubości planowanej izolacji.
Przygotuj płytę izolacji ArmaComfort z uwzględnieniem średnicy rury
poprzecznej.
Nakreśl odległość b na zewnętrznej krawędzi płyty i odległość a na linii wyznaczającej środek.
Zmierz średnicę zaizolowanego korpusu rozgałęzienia, a następnie narysuj łuk
o średnicy równej 1/4 tej średnicy. Łuk ma przechodzić przez punkt końcowy a.
Ustaw cyrkiel tak aby powstał łuk pomiędzy punktem b a styczną okręgu.
(Promień cyrkla powinien odpowiadać połowie obwodu).
Odetnij pozostałą część płyty.

1/2 C

a
b

+

1/4 pipe-0
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b

Sfazuj wewnętrzną krawędź
w najwyższym miejscu (tam
gdzie izolacja spoczywa na rurze
głównej rozgałęzienia). Przyklej
wyciętą formą do rury klejem
Armaflex.
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Izolowanie łuków 90° płytami ArmaComfort
Izolowanie odbywa się etapami z wykorzystaniem elementów z izolacji utworzonych za pomocą szablonów.
Szablony dla każdego z wymiarów rur można pobrać ze strony Armacell.
Uwaga: W przypadku dużych rur, elementy kolana są większe od kartki A3.
W tym przypadku tylko połowa szablonu jest dostępna. Złóż szablon i połóż
kawałek izolacji czerwoną linią na zgięciu aby uzyskać pełny szablon

www.armacell.eu/ArmaComfortAB-ElbowTemplates

ArmaComfort AB Application Manual | Template SML Bend DN 80
The back consists of 3 middle parts and 2 end pieces.

middle piece (3x)

throat

end pieces

+10
+20

+10

+30

+20

+40

+30

+50

+40
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Zalecana procedura:
•

Najpierw wytnij szablony i obrysuj je na izolacji ArmaComfort AB / AB
Alu. Następnie ostrym nożem wytnij elementy izolacji kolana.

•

Ułóż skrajny fragment, właściwą liczbę środkowych części oraz drugi skrajny
fragent tak aby stykały się ze sobą. Połącz ze sobą wszystkie elementy
za pomocą taśmy ArmaComfort.

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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Montaż:

•

 ajpierw zamontuj wewnętrzną
N
część izolacji na łuku. Przyłóż
równo dwa kawałki zaczynając od
środka i przymocuj je do kolana
taśmą ArmaComfort. Następnie
użyj paska taśmy i sklej elementy
ze sobą.

•

Teraz zamontuj izolację na zewnętrznej części kolana zaczynając od pierwszego skrajnego
elementu. Przy pomocy taśmy ArmaComfort przyklej
zewnętrzną izolację kolana
do wcześniej zamontowanej
części.

•

Na końcu zabezpiecz pozostałe
łączenia za pomocą taśmy
ArmaComfort.

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
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NOTATKI
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NOTATKI
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Armacell podaje niniejsze informacje w ramach pomocy technicznej. W przypadku informacji pochodzących ze źródeł innych niż Armacell, ufamy,
że wykorzystane źródła podają informacje zgodne z rzeczywistością. Informacje podane jako wynik własnych testów i własnej analizy technicznej przeprowadzonej przez Armacell są tak precyzyjne na ile pozwala nasza obecna wiedza i możliwości, oraz metody i procedury przyjęte jako
standardowe w chwili publikacji. Każdy z użytkowników powinien dokonać własnych prób i testów w celu ustalenia poziomu bezpieczeństwa
i dopasowania produktu lub grupy produktów do przyszłych zastosowań, do których wykorzysta je użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia,
której użytkownik przekaże produkt. Ponieważ Armacell nie może kontrolować sposobu użytkowania produktu, Armacell nie gwarantuje,
że użytkownik otrzyma rezultaty zgodne z wynikami podanymi w niniejszym dokumencie. Niniejsze informacje podawane są w ramach pomocy
technicznej i mogą ulec zmianie bez wcześniejszych zapowiedzi.
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