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wybór odpowiedniej izolacji 
dedykowanej kanałom 
wentylacyjnym może być nie 
lada wyzwaniem. Odporność 
na kondensację, odpowiednia 
grubość, łatwość montażu, 
redukcja hałasu – to tylko kilka 
parametrów, które powinniśmy 
wziąć pod uwagę, decydując się  
na konkretny produkt. Ekspert 
firmy Armacell podpowiada, o czym 
powinniśmy pamiętać, wybierając 
izolację kanałów wentylacyjnych. 

O czym pamiętać przy wybOrze  
izOlacji kanałów wentylacyjnych?
Armaflex Duct Plus AL

http://www.instalreporter.pl


2002/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Bezpieczeństwo w razie pożaru 
i kontrola hałasu w Budynku 

Zapobieganie kondensacji i stratom energii oraz 
łatwość montażu to nie jedyne cechy, o których 
powinniśmy pamiętać, wybierając izolację de-
dykowaną kanałom wentylacyjnym. wysokiej 
jakości produkty powinny spełniać dodatkowe 
zadania, takie jak ograniczenie hałasu w budyn-
ku oraz ochrona w czasie pożaru. 
– Jeśli zależy nam na kontroli hałasu struktural-
nego, czyli dźwięku przekazywanego przez kon-
strukcję budynku, który może przenosić się poprzez 
elementy mocujące rury lub poprzez połączenia 
rury ze szkieletem budynku, podczas zakupu izo-
lacji kanałów wentylacyjnych postawmy na Ar-
maflex Duct Plus AL firmy Armacell, która skutecz-
nie zmniejsza nieprzyjemne odgłosy dobiegające 

z rur. Wybierając ten produkt, możemy też istot-
nie podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowe-
go budynku i jego mieszkańców. Otulina jest bo-
wiem samogasnąca, niekapiąca, a dodatkowo 
nie rozprzestrzenia ognia, co potwierdza euro-
pejska klasa reakcji na ogień B-s3,d0 – tłuma-
czy Maria witkowska z firmy Armacell. – Izolacja  
Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell zasługuje na 
docenienie z jeszcze jednego powodu – arkusze 
są wolne od włókien, płaszcz zewnętrzny zaś wy-
konany został z laminatu aluminiowego o grubo-
ści 12 μm, podwójnie powlekanego włókna szkla-
nego o wymiarach 5 x 5 mm oraz powłoki z LDPE 
o gęstości 22 g/m². Ta dodatkowa osłona nadaje 
izolacji estetyczny wygląd i pozwala uzyskać alu-
miniową, łatwą do czyszczenia powierzchnię ka-
nałów. – dodaje specjalistka. 
www.armacell.pl

izolacja elastomeryczna sposoBem 
na kondensację i łatwiejszy montaż

Idealna izolacja kanałów wentylacyjnych powinna 
łączyć w sobie kilka właściwości. Przede wszyst-
kim ma ona za zadanie chronić przed konden-
sacją pary wodnej, gwarantować efektywność 
energetyczną instalacji oraz chronić przed hała-
sem. Dobrze też, gdy zakupiony przez nas pro-
dukt będzie łatwy w montażu. Jaką zatem otulinę 
wybrać, by spełniała ona wszystkie te wymogi? 
– W kanałach wentylacyjnych świetnie sprawdzą 
się izolacje wykonane z wysokoelastycznej pianki 
elastomerowej na bazie syntetycznego kauczuku 
(FEF). Tworzywo to wyróżnia się zamkniętą struk-
turą komórkową, dzięki czemu nie tylko skutecz-
nie ogranicza straty ciepła, ale też zapobiega dy-
fuzji pary wodnej i penetracji wilgoci wewnątrz 
izolacji. Tym samym zmniejsza ryzyko korozji ka-
nału, która może skutkować uszkodzeniem insta-
lacji. Warto też podkreślić, że pianka elastomero-

wa jest materiałem elastycznym, który świetnie 
dopasowuje się do nawet najbardziej skompliko-
wanych kształtów ułatwiając i przyspieszając in-
stalację izolacji, również w miejscach trudno do-
stępnych. Łatwiejszy montaż to też mniejsze ryzyko 
uszkodzenia izolacji, a więc mniejsze prawdopo-
dobieństwo wystąpienia nieszczelności na izo-
lacji i wystąpienia kondensacji czy mostków ter-
micznych – wyjaśnia Maria witkowska, dyrektor 
techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell. – 
Przykładem izolacji dedykowanej kanałom wenty-
lacyjnym, która została wykonana z pianki elasto-
merowej jest Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell. 
Dzięki zamkniętokomórkowej strukturze skutecz-
nie zmniejsza ryzyko wystąpienia kondensacji oraz 
ogranicza straty energii. Dodatkowo, za sprawą 
specjalnej, reagującej na nacisk warstwy samo-
przylepnej na bazie zmodyfikowanego akrylu na 
osnowie siatkowej, osłoniętej folią polietylenową, 
jej montaż przebiega szybko, łatwo i jest czysty.  
– dodaje specjalistka. 
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armacell, jako wynalazca elastomerycznych materiałów izolacyjnych oraz wiodący 
producent pianek technicznych wykorzystywanych do izolacji instalacji i urządzeń, 
bazuje na swoim bogatym doświadczeniu, opracowując coraz to skuteczniejsze i tech-
nicznie doskonalsze rozwiązania z dziedziny izolacji termicznych i akustycznych. wy-
roby firmy armacell od lat stanowią trwałą wartość dla klientów i każdego dnia zna-
cząco przyczyniają się do poprawy wydajności energetycznej systemów instalacyjnych 
na całym świecie, zgodnie z dewizą making a difference around the world. zatrudnia-
jąc 3000 pracowników w 27 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach,  
armacell funkcjonuje w dwóch obszarach: zaawansowanych izolacji technicznych oraz 
pianek technicznych. skupia się na materiałach izolacyjnych stosowanych jako izola-
cja termiczna instalacji mechanicznych w budynkach i przemyśle, specjalistycznych 
piankach technicznych dla przemysłu, produkcji zaawansowanych pianek niskiej gę-
stości oraz aerożelu nowej generacji. 
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wentylacyjnych  
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