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Produkty do izolacji technicz-
nych narażone są niejedno-
krotnie na działanie niezwykle 
wymagającego środowiska,  
w którym zapewniają ochronę 
termiczną i akustyczną, 
a jednocześnie odpowiadają 
za bezpieczeństwo konstrukcji. 
Aerożelowe maty ArmaGel HT 
można stosować nawet w wa-
runkach z maksymalną tempe-
raturą roboczą do 650°C, czyli 
znacznie przekraczającą moż-
liwości wykorzystania wielu 
typowych materiałów. Dzięki 
swoim unikalnym właściwo-
ściom są dodatkowo ultracien-
kie i ultralekkie oraz przedłużają 
żywotność instalacji, zmniejsza-
jąc ryzyko wystąpienia korozji.

Aerożele – co to tAkiego?

Aerożele to materiały, w których płynny składnik 
żelu zastąpiony jest powietrzem, dzięki czemu są 
najlżejszą substancją będącą ciałem stałym. Mają 
wyjątkowe właściwości mechaniczne, zwłaszcza 
w zakresie odporności na ściskanie i rozciąganie 
oraz wytrzymują nawet ogromne obciążenia. Ce-
chy te sprawiają, że szybko podbiły przemysł ko-
smiczny i lotniczy, a dziś coraz częściej wkraczają 
także do przemysłu budowlanego. Nawet ponad 
90% ich objętości stanowi pusta przestrzeń, co 
w połączeniu z ich innymi cechami, czyni z nich 
materiał o najmniejszym dla ciał stałych współ-
czynniku przewodzenia ciepła.
Maty ArmaGel HT produkowane są z aerożeli 
krzemionkowych, które dodatkowo są bardzo 
odporne na działanie wysokiej temperatury i za-
chowują w niej swoją stabilność.

MAty izolAcyjne ArMAgel Ht

Produkty ArmaGel HT możemy stosować nawet  
w miejscach, w których nie sprawdzi się większość 
tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Spełnia-
ją wymogi normy ASTM C1728 i mogą być bez 
problemów używane do zastosowań w tempe-
raturze do 650°C, a dzięki wyjątkowym właści-
wościom zapewniają równe osiągi termiczne 
już przy ułamku typowych wymiarów. Maty do-
stępne są w grubościach od 5 do 20 milimetrów 
i oferują do 5 razy lepsze parametry techniczne 
w porównaniu z tradycyjnymi produktami izola-
cyjnymi. Zróżnicowanie grubości mat ArmaGel 
HT zapewnia możliwość doboru odpowiedniej 
warstwy izolacyjnej dostosowanej do potrzeb,  
a ich niewielka objętość sprawia, że maty można 
montować nawet w bardzo ograniczonych prze-
strzeniach, gdzie nie zmieściłyby się rozwiązania 

Aerożele do niedawna były wykorzystywane głównie w lotnictwie 
i technologiach kosmicznych. Dziś, dzięki ArmaGel HT, możemy je 
zastosować wszędzie tam, gdzie wymagane są produkty izolacji 
technicznej dedykowane specjalistycznym potrzebom.

ArmAGel HT –  
aerożelowa izolacja 
lepsza niż kiedykolwiek

Dzięki swoim unikalnym właściwościom izolacja ArmaGel HT jest  
ultracienka i ultralekka oraz przedłuża żywotność instalacji,  
zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji 

Maty ArmaGel HT produkowane są z aerożeli krzemionkowych, które są bardzo odporne na działanie 
wysokiej temperatury i zachowują w niej swoją stabilność 

http://www.instalreporter.pl


4012/2020 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

o tych samych parametrach izolacyjnych w tra-
dycyjnych grubościach.
Izolacje ArmaGel HT są łatwe do cięcia i wy-
soce elastyczne, co zapewnia wygodny mon-
taż nawet na złożonych kształtach takich, jak 
kształtki czy kołnierze i poprawia szczelność 
izolacji, a także redukuje ilość odpadów ma-
teriałowych.
Prosta instalacja mat i ich łatwy demontaż 
zmniejszają zarówno czas pracy, jak i potrzebę 
zakupu izolacji zastępczej podczas regularnych 

cykli konserwacji. Materiał, z którego zostały wy-
konane jest paroprzepuszczalny i hydrofobowy. 
Umożliwia to wydostawanie się pary wodnej na 
zewnątrz oraz zapobiega jej kondensacji, dzię-
ki czemu unikamy zawilgocenia izolacji i zwią-
zanego z tym podwyższonego ryzyka korozji 
instalacji.
Zapewniają także świetną izolację akustyczną, 
a jeśli zależy nam na jeszcze większej ochronie 
przed hałasem maty ArmaGel HT mogą być też 
stosowane jako element systemu ArmaSound 
Industrial Systems, co zapewni jeszcze wyższą 
redukcję przenoszenia dźwięku.
warto też podkreślić, że maty ArmaGel HT są ma-
teriałem bezchlorowym z możliwością utylizacji 
na wysypisku i przyjaznym dla środowiska. Tech-
nologia LoDust zmniejszająca zapylenie sprawi, 
że produkowane przez firmę Armacell maty chro-
nią zdrowie robotników i z pewnością zostaną 
docenione przez monterów.
Maty ArmaGel HT zostały zaprojektowane z my-
ślą o bezpieczeństwie, wygodzie i niezawodno-
ści. Możemy ich używać wszędzie tam, gdzie za-
leży nam na doskonałej izolacji oraz wieloletniej 
niezawodności także w wyjątkowo trudnych wa-
runkach, takich jak przemysł naftowy lub gazo-
wy. Jeśli więc zależy nam na rozwiązaniu za-
pewniającym trwałość i najlepsze parametry, 
to innowacyjne aerożelowe maty izolacyjne  
ArmaGel HT będą gwarantem idealnego wybo-
ru zapewniającym korzyści zarówno na etapie 
prac montażowych, jak i późniejszej eksploata-
cji instalacji.
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Maty ArmaGel HT zostały zaprojektowane z myślą  
o bezpieczeństwie, wygodzie i niezawodności

Praktyka zawodowa  
w budownictwie. komPetencje 
kierującego praktyką

Na stronie IPIIB ukazała się obszerna praktyczna 
publikacja autorstwa dr hab. Joanna Smarż, prof. 
UTH Radom, radcy prawnego, nt. zasad potwier-
dzania i nadzorowania praktyki zawodowej w bu-
downictwie w świetle obowiązujących przepisów.  

w artykule znajdziemy omówienie wielu zagad-
nień dotyczących między innymi:
– obowiązku bezpośredniego nadzoru praktyki 
zawodowej w budownictwie;
– zasad dokumentowania praktyki zawodowej 
w budownictwie;
– wymiaru praktyki zawodowej w budownictwie.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij

powołanie komitetu Sterującego 
Projektu zone

24 listopada br. odbyło się spotkanie inicjujące 
powołanie Komitetu Sterującego projektu ZONE 
(Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emi-
sji), który realizowany będzie w Głównym Urzę-
dzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. 
Podczas spotkania Dorota Cabańska, przewodni-
cząca Komitetu Sterującego, przedstawiła człon-
ków Komitetu oraz zakres prowadzonych i pla-
nowanych prac w projekcie. 

o projekcie zone
w Polsce problem jakości powietrza jest wciąż 
nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej In-
spekcji Ochrony Środowiska, określone prawem 
normy dla stężenia rakotwórczych pyłów prze-
kroczone są na prawie całej powierzchni kraju. 
Szkodliwe substancje powodujące smog mają 
największe natężenie w sezonie grzewczym, 
ponieważ w Polsce dominujący wpływ na ja-
kość powietrza mają zanieczyszczenia wynika-
jące z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane  
w okresie zimowym z domowych palenisk. Sys-
temowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kop-
ciuchów”) jest trudna ze względu na brak infor-
macji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła 

w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzię-
ki wdrożeniu systemu informatycznego, który 
będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach.  
w tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków, która będzie aplikacją do 
gromadzenia i udostępniania informacji na te-
mat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. 
Projekt ZONE przeprowadzony będzie etapami,  
a jego najważniejszym elementem będzie wła-
śnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobil-
nej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą 
chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swo-
ich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, 
poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiar-
skie i inwentaryzacje. właściciele i firmy zarządza-
jące będą mogli także szybko sprawdzić możli-
wości dofinansowania termomodernizacji swojej 
nieruchomości w systemie CEEB.
Na mocy podpisanego 4 listopada br. porozumie-
nia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt 
otrzymał dofinansowanie w ramach wspierane-
go z Funduszy Europejskich Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, 
w grupie działań 2.1 “wysoka dostępność i ja-
kość usług publicznych”.
Źródło: GUNB
Pełna informacja: kliknij
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