ODE R-FLEX

ISOLAMENTO TÉCNICO
ISO 9001
ISO 27001 EN 14304
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

TS 14304

Isolamento elastomérico
Brochura do Produto
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PERFIL DA EMPRESA
A ODE foi fundada em 1985 como empreiteiro na área da construção. Em 1988, a empresa adotou a estratégia
de se especializar na indústria de isolamento.
Em 1990 começou a importação de isolamentos e posteriormente, em 1996 a empresa tornou-se num fabricante
deste tipo de produtos. Atualmente, a ODE fabrica isolamento que se pode dividir em duas categorias:
construção e AVAC.
Dos isolamentos para construção destacam-se: isolamento XPS (espuma de poliestireno extrudido), telas
impermeabilizantes e lãs minerais. Dos isolamentos para AVAC destacam-se: lãs minerais e isolamento
elastomérico.
Atualmente, a ODE é um dos maiores fabricantes de isolamento, exportando mais de 4.000 diferentes tipos de
materiais para 75 países e dispõem de todas as certificações necessárias e exigidas no mercado europeu, entre as
quais se destaca o certificado EPD – Environmental Product Declaration.
O objetivo da ODE é continuar a investir no futuro com o propósito de criar um ambiente sustentável para as
próximas gerações.
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ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Uma gama alargada de isolamentos são usados para
isolar termicamente instalações técnicas com redes
de frio e quente. Atualmente, a espuma de borracha
elastomérica produzida na Turquia, é bastante reconhecida
internacionalmente devido às suas características e
qualidade. Entre essas características destacam-se: a
condutividade térmica, a resistência da difusão do vapor de
água e a resistência ao fogo.

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA (λ)
O coeficiente de condutividade térmica é a quantidade de
calor transferido através de uma superfície com 1m2 de área
e 1m de espessura, quando a diferença de temperatura
entre as duas faces dessa superfície é de 1K.
Quanto menor for a condutividade térmica (λ) do material,
melhor é a sua capacidade de isolamento.

COEFICIENTE DA RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE
ÁGUA (μ)
O coeficiente da resistência à difusão do vapor de água (µ)
é um valor característico dos materiais, obtido pela relação
(adimensional) entre a permeabilidade ao vapor de água do
ar e a permeabilidade ao vapor de água do próprio material.

RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA
Em linhas de frio, devem ser usados produtos com um
elevado coeficiente de resistência à difusão do vapor de
água (µ) de forma a evitar condensações.
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Espessura da camada
de ar equivalente (m)
Sd = μ. d
Espessura do 		
		
material (m)
				
Coeficiente da resistência à 		
difusão do vapor de água

ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO
RESISTÊNCIA AO FOGO
Classificações ao fogo de acordo com EN 13501-1
Materiais não inflamáveis – materiais à prova de fogo.
A1
Materiais que não contribuem significativamente para o
A2
desenvolvimento do fogo.

B

Materiais que fornecem melhores condições do que os
materiais de classe C.

C

Materiais que fornecem melhores condições do que os
materiais de classe D.

D
E
F

Materiais que são resistentes ao fogo por um longo período.

ODE R-Flex (PRM e STD) em prancha
tem uma classificação ao fogo B,s3,d0 e o
ODE R-Flex (PRM e STD) para tubagem
tem B, s2,d0, ambos segundo a norma EN
13501-1.

Materiais que são resistentes ao fogo por um curto período.
Materiais cujo desempenho ao fogo não é determinado.

RISCO DE CORROSÃO
Todos os isolamentos devem ser neutros, não contendo
cloros solúveis em água, Cl, F, Na, Si.
Os produtos ODE R-Flex são completamente seguros em
termos de risco de corrosão.

ABSORÇÃO DE ÁGUA POR VOLUME
Para determinar a percentagem de absorção de água
dos materiais, estes são testados em ambiente fechado
com 90% de humidade relativa, durante 24 horas. A
percentagem da diferença de peso dos materiais antes e
depois do ensaio, indica a relação volumétrica da absorção
de água por difusão.
Outro método é a completa imersão dos materiais. A
percentagem de absorção de água do material em contacto
direto com água é calculada baseando-se no peso do
material antes e depois do teste.
Tendo, uma percentagem de células fechadas maior do que
90%, o isolamento ODE R-Flex tem uma absorção à água
por volume de 0,4%.
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ODE R-FLEX
ISOLAMENTO ELASTOMÉRICO
ODE R-Flex, caracterizado pelas suas especificações superiores em fatores como: condutividade térmica,
resistência à difusão de vapor de água e resistência ao fogo, critérios esses importantes em instalações onde
se instala isolamento térmico.
ODE R-Flex é fabricado em dois grupos: PRM e STD, podendo tais isolamentos ter vários tipos de
revestimentos.
O coeficiente de resistência à difusão do vapor de água:
• R-Flex PRM: µ ≥ 7.000 (para espessuras maior ou igual do que 25mm) e µ ≥ 10.000 (para espessuras
menor ou igual do que 19mm);
• R-Flex STD: µ ≥ 5.000;

ODE R-FLEX PRM/STD – PRANCHA
ODE R-Flex PRM e STD pode ser fabricado em prancha, sendo um material que não é afetado por
microrganismos e mesmo sendo deformado retoma sempre a sua forma original.
Tal isolamento é ideal para isolar tubagens com grandes diâmetros, bem como condutas de ventilação de
secção retangular ou circular. É produzido em várias espessuras e larguras.

Especificações técnicas

Unidades

Condutividade térmica (λ)
(0°C)

W/(m.K)

Prancha
ODE R-Flex PRM

ODE R-Flex STD

0,034

0,036

µ ≥ 7.000 (para espessuras maior
ou igual do que 25mm)

Coeficiente de resistência à
difusão do vapor de água (µ)

-

Reação ao fogo (EN 13501-1)

-

B,s3,d0

B,s3,d0

Temperatura de serviço

°C

-45/85

-45/85

µ ≥ 5.000
µ ≥ 10.000 (para espessuras menor
ou igual do que 19mm);

ODE R-FLEX - PRANCHA

Tipo de isolamento

Largura da
prancha (m)

STD
1
PRM
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Espessura (mm)
6

10

13

19

25

32

40

50

60

ODE R-FLEX PRM/STD
REVESTIMENTOS EM PRANCHAS
ODE R-Flex PRM/STD tem como outra vantagem,
o facto de possuir produtos revestidos em
alternativa à colocação de revestimentos sobre o
elastomérico. Dentro destes produtos tem:

• R-FLEX AL-CLAD;
• R-FLEX ALU;
• R-FLEX SA;

ODE R-FLEX PRM/STD AL-CLAD - Prancha
• Revestimento de alumínio resistente aos raios UV para aplicação em
sistemas no exterior;
• Folha de alumínio resistente com 250 mícrons de espessura;
• Face autocolante (opcional). Permite uma excelente adesão à superfície da
conduta ou tubagem;
• Permite a economia de tempo de trabalho;
• Permite a preservação da forma em caso de impactos mecânicos;
• Elevada resistência mecânica;
• Aumenta a resistência à difusão do vapor de água do isolamento;
• Permite melhor acabamento/aspeto do isolamento;
• Tem várias espessuras disponíveis.
ODE R-FLEX PRM/STD ALU - Prancha
• Folha de alumínio resistente com 54 microns de espessura;
• Tem um revestimento resistente de alumínio laminado em poliéster;
• Face autocolante (opcional). Permite uma excelente adesão à superfície da
conduta ou tubagem;
• Permite a economia de tempo de trabalho;
• Permite a preservação da forma em caso de impactos mecânicos;
• Aumenta a resistência à difusão do vapor de água do isolamento;
• Permite melhor acabamento/aspeto do isolamento;
• Tem várias espessuras disponíveis.
ODE R-FLEX PRM/STD SA – Prancha
• Face autocolante que permite uma excelente adesão à superfície da
conduta ou tubagem;
• Permite economia de tempo de trabalho;
• Permite melhor acabamento/aspeto do isolamento;
• Tem várias espessuras disponíveis.
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ODE R-FLEX PRM/STD
COQUILHA
ODE R-Flex PRM/STD – Coquilha é um isolamento completamente flexível, fabricado com
diversos diâmetros (6-114mm) e espessuras (6-40mm), ideal para instalações de tubagens de quente
e frio. Cada vara de isolamento tem um comprimento de 2m.

Especificações técnicas

Unidades

Condutividade térmica (λ)
(0°C)

W/(m.K)

Coquilha
R-Flex PRM

R-Flex STD

0,036

0,036

µ ≥ 7.000 (para espessuras maior
ou igual do que 25mm)

Coeficiente de resistência à
difusão do vapor de água (µ)

-

Reação ao fogo (EN 13501-1)

-

B,s2,d0

B,s2,d0

Temperatura de serviço

°C

-45/116

-45/116

µ ≥ 5.000
µ ≥ 10.000 (para espessuras menor
ou igual do que 19mm);

ODE R-FLEX PRM/STD
REVESTIMENTOS EM COQUILHA
ODE R-FLEX PRM/STD AL-CLAD - Coquilha
• Revestimento de alumínio resistente aos raios UV e para aplicação em sistemas no exterior;
• Folha de alumínio resistente com 250 microns de espessura;
• Permite a economia de tempo de trabalho;
• Permite a preservação da forma em caso de impactos mecânicos;
• Aumenta a resistência à difusão do vapor de água do isolamento;
• Permite melhor acabamento/aspeto do isolamento;
ODE R-FLEX PRM/STD ALU - Coquilha
• Folha de alumínio resistente com 54 microns de espessura;
• Tem um revestimento resistente de alumínio laminado em poliéster;
• Aumenta a resistência à difusão do vapor de água do isolamento;
• Permite melhor acabamento/aspeto do isolamento;

geral@lusotrade.pt | www.lusotrade.pt

ODE R-FLEX PRM/ STD
EMBALAGENS E QUANTIDADES
ODE R-Flex - Prancha
Volume (m3)

Altura (m)

0,263

1

ODE R-Flex - Prancha
Largura de 1m (m2/rolo)

Espessura (mm)
6

30

10

20

13

14

19

10

25

8

32

6

40

4

50

4

60*

3

* Disponível apenas em PDE R-Flex PRM Prancha

ODE R-Flex – Coquilha (caixa)
Dimensões (Largura x Comprimento x Altura)

Volume (m3)

39 cm x 33,3 cm x 210,5 cm

0,273

ODE R-Flex – Coquilha (caixa)
Espessura (mm)

Diâmetro
interno
(mm)

9

13

19

25

m/caixa

m/caixa

m/caixa

m/caixa

6

312

8

---

10

32
m/caixa

40
m/caixa

---

---

---

---

---

---

12

---

---

15

---

---

18

---

22

22

28

18

35

16

42

14

48

80

50

34

60

62

40

34

76

50

38

28

89

48

34

22

114

32

26

18
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24

18

12

18

16

10

16

12

8

18

12

---

14

10

---

ODE R-FLEX PRM
FITA ADESIVA
A fita adesiva elastomérica ODE R-Flex PRM – Fita
é utilizada para colar e unir secções de isolamento, e/
ou reforçar a selagem do mesmo. A fita em questão é
produzida com espuma elastomérica reforçada, sendo um
dos lados adesivo.

ODE R-Flex PRM – Fita adesiva
Tamanho do rolo
(Espessura x Largura *Comprimento)

Rolos/caixa

3mm x 50mm x 15m

16
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WHA T I S EP D ?
The objective of the EPD (Environmental Product Declaration) is ensuring that verified quantitative environmental information pertaining to products
or services is shared with the public with transparency, thus promoting products and services with a lesser negative impact on the environment.
WHY I S EP D I M P O R T A N T ?
• EPD ensures conformance with European Union legislation and provides a competitive edge.
EPD's are documents which quantitatively assess and declare the environmental performance of a product as defined by ISO 14G25, within the framework
of environmental impact parameters set forth in the ISO 14G4G/44 LCA standard, according to pre-determined categories (raw material procurement,
energy use, material and chemical substance content, emissions to air, water and soil, waste formation).
• EPD certification renders international recognition.
This declaration management that is based on the ecological footprint of economic operations within the scope of LCA, as well as various emission and
waste values that are a result of the manufacturing process is a document that is independently verified by experts, and is recognized worldwide.
• EPD increases preferability in the green buildings market.
EPD documents known as Type III environmental labeling ensure the proliferation of building products with environmental impact assessments, and are
requested by many green building assessment and certification systems such as LEED, BREEAM, and DGNB due to the additional scores they bring.
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