specyfikacja techniczna
CELLO® F800 FR HO

• CELLO® F800 FR HO ALG-01 •

CELLO® F800 FR HO ALG-04

Cello® f800 fr ho alg-04: dodatkowo laminowana folią
aluminiową, wzmocnioną siatką zwiększającą odporność na
rozerwanie.
Zastosowania: budowa maszyn, pojazdy szynowe, łodzie
motorowe/jachty

f800 fr ho

f800 fr ho alg-01

Cello® f800 fr ho alg-01: dodatkowo laminowana odporną na
korozję folią aluminiową.

f800 fr ho alg-04

WŁÓKNINA POLIESTROWA

Cello® f800 fr ho: odporna na oleje i wodę włóknina poliestrowa,
ciemnoszara, dedykowana do izolacji akustycznej i termoizolacyjnej.

całkowicie recyklingowalny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klasyfikacja
ogniowa

f800 fr ho

f800 fr ho alg-01

WŁÓKNINA POLIESTROWA

fmvss 302, din 75200 spełniony

spełniony

f800 fr ho alg-04
spełniony

iso 3795

st. palności < 100 mm/min st. palności < 100 mm/min

st. palności < 100 mm/min

en 45545-2

niesprawdzone

zalecenia r1 + r7 + r17, spełnione hl 3
(≥ 5 mm)

zalecenia r1 + r7 + r17,
spełnione hl 3 (≥ 5 mm)

uni 8457

niesprawdzone

klasa 1a (10-80 mm), metoda testowa: ściana

niesprawdzone

nfpa 130

niesprawdzone

spełnione astm e 162 i 662 (sk)

niesprawdzone

astm e 1354

niesprawdzone

spełniony (sk)

niesprawdzone

bombardier

niesprawdzone

smp 800-c (sk)

niesprawdzone

imo ftpc, część 5

niesprawdzone

niesprawdzone

ognioodporny (5-60 mm)

din en iso 9094

niesprawdzone

niesprawdzone

wskaźnik tlenowy (OI) co najmniej
21% spełniony (≥ 10 mm) (nk)

ul 94

niesprawdzone

niesprawdzone

hf-1 (10 mm) (nk)

odporność na temperaturę

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

przewodnictwo cieplne / en 12667

≤ 0,035 W/(m.K) dla 10°c

gęstość / din en 29073-1

24 kg/m³ ± 10%

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

tolerancja grubości / din en iso 9073-2 arkusze* [mm]

f800 fr ho
f800 fr ho alg-01
f800 fr ho alg-04

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.)
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WIĘCEJ INFORMACJI
►Nie zatrzymuje długotrwale wilgoci
►Bardzo dobra odporność na zachlapanie wodą
►Podczas prób wibracyjnych nie dochodzi do rozwarstwiania produktu
►Spełnia najwyższe wymagania higieniczne dzięki folii aluminiowej i zapewnia ochronę przed wnikaniem płynów
(f800 fr ho alg-01 + alg-04)
►Nie zapewnia podłoża do rozwoju grzybów i pleśni (f800 fr ho alg-01 + alg-04)
►Doskonałe zdolności absorpcji dźwięku

zalety

opcje

... nk: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
... sk: z warstwą samoprzylepną

wskazówki

►Arkusze muszą być przechowywane na stojąco
►Do uszczelniania krawędzi polecamy dla:
» f800 fr ho alg-01: Taśmę klejącą Cello® alu-01
» f800 fr ho alg-04: Taśmę klejącą Cello® alu-04
Taśma klejąca przetestowana wg. normy en 45545-2:
alu-01
spełnia wymagania r1 + r7 + r17, hl 3
Taśma klejąca Cello® alu-01: spełnia normę wodoszczelności zgodnie z iso 15106-3

alu-04

ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ*

ZACHOWANIE PRZY OCIEKANIU W KĄPIELI WODNEJ**

*pomiary według din 10 534-2

** według psa d451429
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F800 FR HO ALG‐01
wełna szklana 66 kg/m³
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