SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CELLO® 483/D2500
Absorbująca hałas pianka PE z izolacją termiczną,
antybakteryjną i odporną na zabrudzenia warstwą materiału
skóropodobnego.

PIANKA PE

Standardowy kolor skóry syntetycznej: kremowy (3206)
Kolory specjalne na zamówienie. Wybór kolorów: patrz na
odwrocie.
Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze , kabiny/kapsuły/
osłony, budowa maszyn, łodzie motorowe/jachty

483-3206/PU/D2500
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klasyfikacja ogniowa

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

niepalność skóry syntetycznej

►spełnia fmvss 302, din 75200
►imo Res. msc.307(88) - (2010 ftp code) Annex i Part 8
►spełnia ece r-118, Załącznik 6,

odporność na temperaturę

długa ekspozycja temperaturowa: -23°c do +100°c

odporność na ciepło / wilgotność wg.
mil-std-810E 507.3 / 7 cykli*

brak wymiernych zmian

przewodnictwo cieplne / en 12667

≤ 0,035 W/(m.K) dla 10°c

gęstość pianki pe / din en iso 845

28 kg/m³

*Wymagania dotyczące zastosowań wojskowych

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

tolerancja grubości [mm]

arkusze* [mm]

483/d2500

6, 12, 18, 24

± 1,5

2100 x 1350

rolka*

Rolki dostępne tylko w
wersji NK
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.)

PIANKA PE

WIĘCEJ INFORMACJI
zalety

►Idealne połączenie izolacji termicznej i akustycznej
►Powierzchnia ze skóry syntetycznej jest łatwa do czyszczenia i wyjątkowo wytrzymała
►Dobra odporność na warunki atmosferyczne dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań na zewnątrz
►Wypróbowany i przetestowany w zastosowaniach morskich
►Idealny do zastosowań, w których materiał będzie widoczny
►Łatwa instalacja za pomocą szeregu metod takich jak: klej, śruby lub klipsy, itp.
►Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet

opcje

nk:
bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
sk:
z samoprzylepnym wykończeniem
483/PU/D2500: taki sam jak 483/D2500 lecz z dodatkową warstwą pianki PU zapewniającą: przyjemny, miękki dotyk

przykład
kodu
zamówienia

Pożądany kolor = Pearl Grey (kod koloru: 3212) --> Kod zamówienia: 483-3212/D2500

Cello® Pianka pu
Cello® d2500

Góra:
skóra syntetyczna 483
Środek: opcjonalna warstwa pianki pu	
Dół:
pianka pe d2500
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CELLO® 483/D2500
Wybór kolorów dla materiału skóropodobnego. Roczna minimalna wielkość zamówienia dla kolorów specjalnych: 120 m2
odpowiednio 90 metrów bieżących.
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