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Declaração de Desempenho
No 0543-CPR-2013-019

Gódigo de identificação único do produto-tipo:

Utilização prevista:

Fabricante:

Sistema(s) AVGP:

Norma harmonizada:

Entidade(s) certificadora(s)

HT/Armaflex

lsolamento térmico para equipamentos em
edificação e instações industriais (ThiBEll)

ArmacellGmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

1e3

EN 14304:2009+41:2013

NB 0919, NB 0751, NB 0432

declarado:

coquilhas d¡r = '10 -25 mm À¿o.c s 0,042 W(m.K),
?,(9,) =[36,92 + 0,'125.Ð^ + 0,0008.(Ð.-30F]/ 1000

Res¡stênc¡a témica /
Condutivltade tém¡ca

pranchas /cinta dr'¡=3-25mm
l¿o.c s 0,045 W(m.K),

À(Ð,) =[39,92 + 0,125.Ð, + 0,0008.(9,-30F]/ 1000

Reação ao fogo
Eurælasse

coquilhas,
pranchas /cinta

dru = 10 -25 mm
dH=3-25mm

Dr-s3,d0
D-s3,d0

Durâbllidede dâ rcsistência
témica en função do
envelheclmento/degradação

Estabilidade de medidas 1)

Temperatura mÍnima de aplicação ST(-)-50 (= -50'C)

Durabilidade da r€slstênc¡a
témica €m função de allas
temperaturas

Temperatura máxima de aplicação ST(+)150 (=150 'C)

Durabllidade da rcação ao
fogo em funçåo do
envelhecimento/degîadaçåo

Característica de durabilidade2)

Durabilftlade da reaçåo ao
fogo em fução de altas
temperaluras

Característica de durabilidade2)

Pemeabllidadeå fuua NPD

coquilhas dN = 10 -25 mm Mu 4000 (p > 4000)Pemeâbilidade de vapor /
Resistêncla à difusão do
vapof

pranchas dru=3-25mm Mu 3000 (U > 3000)

Valor de llberaçåo de
substånclas conGivas Vestígios de iões de cloro solúveis em água CL80 (s80 ppm)

lndbador de absorçåo de
som

NPD

Liberaçåo <b substllncias
oerhosas ao meio intedor

NPD 3)

1l

2)

3)

1')

A condutividade térmica da espuma elastomérica não muda com o tempo.
A resistência ao bgo dos produtos em espuma elastoméñca não muda com o tempo.
Métodos europeus de ensaio em fase de preparação.

Propriedades úteis não determinadas (NPD).
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A presente Declaração de Desempenho está disponibilizada, de acordo oom o art. 7(3) do Regulamento
(CE) No 305/2011, na nossa página ureb: @.
As propriedades rlteis do produto acima referido são compatfveis com o conJunto das propriedades úteis
declaradas. A presente Declaração de Desempenho é emitida de acordo oom o Regulamento (CE) No

305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante anterlormente referido.

Assinado em nome do fabrlcante:
Klaus Peercnboom, General ilanager EU North
ilünster, 01.01 .201 5
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[asslnatura]
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