SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CELLO® 471

PIANKA PUR

Absorbująca hałas pianka PUR z uszczelnioną ale przepuszczającą
powietrze powierzchnią (specjalny proces Cello®) z wytłoczonym
ozdobnym wzorem.
Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, ogrzewanie/
wentylacja/klimatyzacja, kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn,
technika medyczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min

klasyfikacja ogniowa
odporność na temperaturę

-40°c do +100°c, krótkotrwale do +120°c

PRZEWODNICTWO CIEPLNE / en 12667

≤ 0,040 W/(m.K) dla 10°c

Gęstość pianki PUR / din en iso 845

25 kg/m³

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]

ARKUSZE* [mm]

rolka*

471

10, 20, 30, 40, 50

±1

1050 x 1500 lub
2100 x 1500

długość: max. 60 mb
(zależnie od grubości)
szerokość: 1500 mm

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
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►Wytrzymała i odporna na zabrudzenia powierzchnia
►Odporna na krótkotrwałe działanie oleju, wody oraz
oleju napędowego
►Wzór w romby
►Doskonałe wartości absorpcyjne
►Łatwa do cięcia za pomocą nożyka do tapet

opcje

471 nk:
471 sk:
471 sbf:
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częstotliwości/hz

0

bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
z warstwą samoprzylepną
z warstwą ciężkiej folii Cello® SBF na tylnej
powierzchni, dzięki czemu, umożliwia
tłumienie hałasu i izolacja akustyczna w
jednym produkcie. Grubości i wymiary
dostępne na życzenie.

Dodatkowe opcje na życzenie.
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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 International 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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