specyfikacja techniczna
CELLO® F700 FR HO ALG-01
WŁÓKNINA POLIESTROWA

Ognioodporna, odporna na oleje i wodę włóknina poliestrowa,
laminowana za pomocą odpornej na korozję folii aluminiowej
(0,1 mm), dedykowana do izolacji akustycznej i termicznej.
Zastosowania: autobusy i pojazdy użytkowe, sprzęt AGD,
ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja, kabiny/kapsuły/osłony,
budowa maszyn, technika medyczna, pojazdy szynowe

całkowicie recyklingowalny

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
►en 45545-2: spełnione zalecenia r1, hl 3 (≥ 10 mm)

odporność na temperaturę

-50°c do +100°c
-50°c do +150°c (bez uwzględnienia możliwej zmiany wymiarów)

przewodnictwo cieplne włókniny pes /
en 12667

≤ 0,036 W/(m.K) dla 10°c

gęstość / din en 29073-1

20 kg/m³ ± 10%

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

tolerancja grubości / din en iso 9073-2

arkusze* [mm]

f700 fr ho alg-01

10, 20, 30, 40, 50

± 10%, przy 10 mm: ± 25%

2100 x 1250

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

WŁÓKNINA POLIESTROWA
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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.
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WIĘCEJ INFORMACJI
zalety

►Odporność na zachlapanie wodą
►Podczas prób wibracyjnych nie dochodzi do rozwarstwiania produktu
►Nie zapewnia podłoża do rozwoju grzybów i pleśni
►Doskonałe właściwości absorpcyjne dźwięku
►Spełnia najwyższe wymagania higieniczne dzięki folii aluminiowej i zapewnia ochronę przed wnikaniem płynów

wskazówki

►Arkusze muszą być przechowywany na stojąco
►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.
3
Taśma klejąca Cello® alu-01: spełnia normę wodoszczelności zgodnie z iso 15106-3

OPCJE

(INNE OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE)

nk

Bez samoprzylepnej tylnej powierzchni

sk

Z warstwą samoprzylepną

f700 fr ho
alg-01 hlfr sk

Z tyłu dodatkowa folia ognioodporna (Cello® hlfr)
wykonana z termoplastycznych polioleﬁn.

klasyfikacja ogniowa
►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min
►en 45545-2: Spełnione zalecenia r1, hl 3
(10-50 mm)

f700 fr ho alg-01 hlfr
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