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®// Total compatibilidade com a linha Armaflex

// Economia em tempo de trabalho

// Fácil manuseio e aplicação
®// Contribui para a integridade do sistema de isolamento Armaflex

// Alta resistência à difusão de vapor de água

Arma�ex Fittings

Peças pré-fabricadas de isolamento térmico flexível Armaflex®

PEÇAS DE ISOLAMENTO PRÉ-FABRICADAS

® Arma�ex Fittings



Para mais informações:
www.armacell.com  -  info.br@armacell.com  -  0800 722 5080

- Para aplicações com temperaturas entre 110 °C e 150 °C recomenda-se o uso do HT/Armaflex®.

Notas

- Quando expostos à intempérie, os produtos deverão ser protegidos da radiação UV após 36h da aplicação e antes de passados 4 dias. Recomendamos o uso dos sistemas 
Armaflex AluCLAD  e Armaflex Finish.

- Para aplicações acima de 110 °C ou abaixo de -50 °C, consulte nosso Departamento Técnico.

- Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos em condições normais de uso. É de responsabilidade de quem recebe o material consultar a 
Armacell para verificar se é adequado ao uso específico pretendido.

- Para tubulações de aço inoxidável recomenda-se o uso do NH/Armaflex®.
- Informações e características do produto poderão ser alteradas sem aviso prévio.
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Esp.
(mm)

3

3

 
Largura

(mm)

50

100

 
Comp.

(m)

15

20

AFBR 03 005 15 A

AFBR 03 010 20 A

Cinta
®AF/Armaflex  BR

Qtd por
embalagem

(Rolos)

5

1

®DADOS TÉCNICOS - ARMAFLEX  FITTINGS

Peças pré-fabricadas com isolante térmico flexível de alto desempenho em espuma elastomérica
de células fechadas Armaflex®.
Espuma elastomérica à base de borracha sintética, com estrutura microcelular, na cor preta.
Isolamento de tees, curvas e outras partes complexas das instalações de AVAC-R.
Disponível sob consulta para toda a linha Armaflex®.
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Gluemaster

// Maior qualidade e segurança na aplicação
// Economia de adesivo e tempo
// Mais limpeza durante a instalação
// Compatível com a linha de adesivos Armacell

APLICADOR DE ADESIVO PROFISSIONAL

APLICADOR DE ADESIVOS GLUEMASTER

CINTA AUTOADESIVA

Referência
Gluemaster B

Gluem Brush 11 mm
Gluem Brush 17 mm

Descrição
Aplicador de adesivo profissional

Pincéis para aplicador de adesivo 11 mm
Pincéis para aplicador de adesivo 17 mm

Qtd. por embalagem
1 unidade
4 unidades
4 unidades


