specyfikacja techniczna
CELLO® HR 290 HO/O DRAIN

PIANKA MELAMINOWA

Szara miękka pianka wykonana z żywicy melaminowej,
odporna na olej i wodę, stosowana w celu pochłaniania hałasu
i izolacji termicznej.
Warstwa drenażu umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzanie
skroplin w dowolnym kierunku tak, że w warstwie pianki nie
gromadzi się wilgoć.

Zastosowanie: w podłodze / ścianie pojazdów szynowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klasyfikacja ogniowa

►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min
►en 45545-2: spełnione zalecenia r1 + r7 + r17, hl 2 ( ≥ 30 mm)

odporność na temperaturę

-50°c do +150°c

przewodnictwo cieplne materiału z melaminy /
en 12667

≤ 0,035 W/(m.K) dla 10°c

gęstość materiału z melaminy / din en iso 845

9 ± 1,5 kg/m³

gramatura

20 mm:
30 mm:

odporność chemiczna / din 53428

Odporna na benzynę lekką, glicerynę, olej paraﬁ nowy i inne substancje.

informacje toksykologiczne

hr 290 ho/o nie podlega rozporządzeniu w sprawie substancji niebezpiecznych, rozporządzeniu o zakazie stosowania chloroﬂ uorowęglowodorów, ani
rozporządzeniu o zakazie stosowania chemikaliów.

385 g/m²
475 g/m²

40 mm:
50 mm:

565 g/m²
655 g/m²

60 mm: 745 g/m²
70 mm: 835 g/m²

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

tolerancja grubości [mm]

arkusze* [mm]

hr 290 ho/o drain

20 - 70

± 20%

1050 x 1200 ub
2100 x 1200

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.)
ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ*

PIANKA MELAMINOWA

*pomiary według din 10 534-2
pochłanianie w %
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zalety

►Impregnowanie w celu ochrony przed olejem i wodą
►Wyjątkowa odporność ogniowa
►Wysoka odporność na temperaturę
►Niska przewodność cieplna
►Funkcja drenażowa zapobiega przemoczeniu
materiału absorbującego i gromadzeniu się wilgoci

wskazówki

Dzięki właściwościom oleo- i hydrofobowym pianka
może mieć lekkie marmurkowanie.
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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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