
NEJLEPŠÍ VOLBA PRO PROFESIONÁLNÍ
INSTALACE

Zvyšuje životnost zařízení
Vysoká flexibilita a snadná instalace
Spolehlivá kontrola kondenzace a prevence proti
korozi pod izolací (CUI).



AF/Armaflex

TROJITÁ OCHRANA
AF/Armaflex je profesionální a flexibilní izolace pro
spolehlivou nepřetržitou kontrolu kondenzace. Optimální
kombinace velice nízké tepelné vodivosti a extrémně vysokého
odporu vůči přenosu vodní páry zabraňuje dlouhodobým
energetickým ztrátám a vniknutí vodní páry. Snižuje také riziko
koroze pod izolací.

AF/ARMAFLEX AKTIVNÍ MICROBAN (REGISTERED
SYMBOL) ANTIMIKROBIÁLNÍ OCHRANA
Průzkum agentury EPA (Environmental Protection Agency,
Agentura ochrany životního prostředí) ukazuje, že klimatizované
prostory jsou často semeništěm mikrobů a kontaminace.
Vzduch uvnitř budov může být až desetkrát více zněčištěn než
ten venkovní. Mikrobiální zněčištění je toho klíčovou součástí.
Mikrobi, kteří se mohou vyskytovat ve HVAC systémech,
obsahují bakterie a plísně, které způsobují skvrny a zápach.
Tito mikrobi následně uvolňují zárodky, buňky, jejich zlomky a
těkavé organické látky (VOC, votilate organic compounds) do
vzduchu uvnitř budov, čímž mohou přispívat dobře známému
syndromu nezdravých budov. Plíseň mimoto způsobuje
biologickou nebo chemickou degradaci materiálu.

AF/Armaflex je první flexibilní izolační materiál vybavený
MICROBAN® technologií. Když přijdou mikrobi do kontaktu s
povrchem izolace, MICROBAN® ochrana se nabourá do
buněčné stěny mikroorganizmů a naruší jejich schopnost
fungovat, růst a množit se. Protože je tato ochrana do izolace
zabudovaná již během výrobního procesu, není možné, aby se
opotřebovala.To dodává AF/Armaflex produktům dodatečný
stupeň ochrany proti plísním. AF/Armaflex je tedy ideálním
dlouhodobým řešením pro ventilační izolace nebo klimatizační
zařízení ve veřejných budovách jako jsou školy, nemocnice,
domovy pro seniory, kanceláře nebo letiště, stejně tak jako pro
mechanické systémy ve farmaceutickém či potravinářském
průmyslu.
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