specyfikacja techniczna
CELLO® 1116 ALG

Z WŁOKNA SZKLANEGO

Biała mata z włókna szklanego z odporną na wysoką temperaturę
folią aluminiową jest dwuwarstwowym materiałem izolacyjnym i
tłumiącym: Górna warstwa składa się z wysokiej jakości folii
aluminiowej do odbijania promieniowania cieplnego. Dolna
warstwa składa się z maty z pikowanego włókna szklanego, która
odpowiada zarówno za izolację termiczną, jak i akustyczną.

Zastosowania: w gorących obszarach maszyn budowlanych i
rolniczych, autobusy/pojazdy użytkowe, budowa maszyn,
kabiny/kapsuły/osłony, pojazdy szynowe, łodzie motorowe/jachty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klasyfikacja ogniowa

►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min
►spełnia ece r-118, Załącznik 6, 7 oraz 8 (7-13 mm) (sk)
►en 45545-2: spełnione zalecenia r1, hl 3 (4-13 mm) (sk)
►din en iso 9094: wskaźnik tlenowy (OI) co najmniej 21% spełniony (7 mm) (nk)

odporność na temperaturę

-40°c do +600°c (przy mechanicznym mocowaniu)
-40°c do +120°c (bez mechanicznego mocowania)

przewodnictwo cieplne / en 12667

≤ 0,037 W/(m.K) dla -10°c
≤ 0,038 W/(m.K) dla 0°c
≤ 0,039 W/(m.K) dla +10°c
≤ 0,041 W/(m.K) dla +20°c

gramatura

4,0 mm:
800 g/m²
7,0 mm: 1.600 g/m²
13,0 mm: 2.900 g/m²

szczelność / ece r-118.01, załącznik 9

Olej napędowy, olej i woda wchodząc w kontakt z powierzchnią nie przenika do materiału.

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

tolerancja grubości [mm]

arkusze* [mm]

1116 alg

4,0
7,0
13,0

+2 / -1
+3 / -1
+3 / -3

1600 x 1250

Z WŁOKNA SZKLANEGO

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.
*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy naddatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

WIĘCEJ INFORMACJI
zalety

►Dobra wytrzymałość na wysokie temperatury
►Bardzo dobra izolacja cieplna
►Folia aluminiowa chroni przed przedostawaniem się i osadzaniem się kurzu, wody, oleju, itp.
►Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze

opcje

1116 alg nk: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
1116 alg sk: z warstwą samoprzylepną

wskazówki

►Do uszczelniania przyciętych krawędzi zalecamy naszą taśmę samoprzylepną
Cello® alu-01, która została przetestowana wg. en 45545-2 i spełnia
wymagania r1 + r7 + r17, hl 3.
Taśma klejąca Cello® alu-01: spełnia normę wodoszczelności zgodnie z iso 15106-3
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PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYMI WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.
Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam GmbH & Co. KG nie ponosi w
żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one
Nabywcy od własnych badań i testów. Wszelkie zmiany techniczne zabronione. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

sales@cellofoam.pl
www.cellofoam.pl
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