
Mata antypoślizgowa, odporna na działanie czynników  
atmosferycznych do podłóg o dużym obciążeniu.

Czarna, jednolita powłoka gumowa z wypustkami działa  
dźwiękoszczelnie i pochłania drgania. 
 
Zastosowania: autobusy/pojazdy użytkowe, inżynieria mecha-
niczna, do kabin w maszynach budowlanych i rolniczych, dla 
warsztatów.
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CELLO® BMN-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

klasyfikacja ogniowa ►spełnia fmvss 302, din 75200 
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min 
►spełnia ece r-118, Załącznik 6 (bmn-03 nk)

odporność na temperaturę długa ekspozycja temperaturowa: -30°c do +80°c  
krótka ekspozycja temperaturowa: -30°c do +90°c  

twardość 65 ± 5° Shore A

gramatura 4,6 kg/m²

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.)

Zalety ►Bardzo dobra trwałość 
►Odporna na zanieczyszczenia olejowe i paliwowe 
►Bez Pvc 
►Łatwy montaż

opcje bmn-03 nk: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni 
bmn-03 Pe nk: mata podłogowa z pianką Pe dla optymalnej izolacji i komfortu użytkowania 
bmn-03 Pe sk:  tak samo jak bmn-03 Pe nk ale dodatkowo wyposażona w warstwę samoprzylepną

Cello® bmn-03 Pe

specyfikacja tecHnicZna

WYMIARY

produkt grubość [mm] tolerancja grubości [mm] arkusZe* [mm] rolka*, tylko nk

bmn-03 4 ± 1 1500 x 1050 lub
2100 x 1500

długość: 10,5 mb
szerokość: 1500 mm

bmn-03 Pe 9 do 40 ± 1,5 do ± 2,5
w zależności od grubości

1500 x 1050 lub
2100 x 1500

niedostępny

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYMI WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

 sales@cellofoam.pl
 www.cellofoam.pl

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.   01
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