specyfikacja techniczna
CELLO® 521

PIANKA PUR

Absorbująca hałas pianka pur-ester o trójwymiarowej strukturze,
z przepuszczalną dla powietrze, uszczelnioną powierzchnią
(specjalny proces Cello®).
Dzięki wytłoczonym wzorze na powierzchni, materiał osiąga
doskonałą skuteczność pochłaniania dźwięku we wszystkich
pasmach częstotliwości.
Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze, kabiny/kapsuły/
osłony, budowa maszyn

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klasyfikacja ogniowa

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

odporność na temperaturę

-40°c do +100°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]

521

20, 30, 40, 50, 60

≤ 30 mm ± 10%
> 30 mm ± 3 mm

1000 x 1500 lub 2000 x 1500

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.)

POGŁOSOWE POCHŁANIANIE DŹWIĘKU / DIN EN ISO 354
wspołczynnik pochłaniania dźwięku αs

1,4

1,2

1,0

0,8

PIANKA PUR

0,6

0,4

zalety

►Atrakcyjny i charakterystyczny wzór
►Powierzchnia odporna na krótkotrwałe działanie
oleju, wody oraz paliwa napędowego
►Bardzo dobra absorpcja dźwięku we wszystkich
pasmach częstotliwościowych
►Łatwa do cięcia za pomocą nożyka do tapet

opcje

521 nk:
521 sk:

bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
z warstwą samoprzylepną

0,2

częstotliwości//hz

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

5000

4000

3150

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

200

0,0

60 mm

08/19

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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