
Odporny na działanie ognia materiał uszczelniający na bazie 
gumy o strukturze zamkniętokomórkowej. Przeznaczony do 
zastosowań krytycznych z punktu widzenia pożarowego np.  
w pojazdach szynowych. 

Cello® LS 37 nie zawiera halogenów oraz siarki, a także  
charakteryzuje się niską toksycznością dymu i minimalną 
emisją. 
 
Zastosowania: systemy oświetleniowe, szafy sterownicze, 
wyświetlacze LED, kanały powietrza, systemy klimatyzacji  
w pojazdach szynowych.
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CELLO® LS 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kLaSyfikacja ogniowa ►spełnia fmvss 302, din 75200 
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min 
►en 45545-2: spełnione zalecenia r22, hl 2 oraz r23, hl 2 (nk) 
►ul 94, hf1 oraz vo (≥ 4 mm, nk)

odporność na temperaturę -40°c do +140°c,  maks. +160°c < 5 h

prZewodnictwo ciepLne / en 12667 ≤ 0,112 W/(m.K) dla 10°c 

gęStość objętościowa / din en iSo 845 370 ± 100 kg/m³

roZciąganie / iSo 1798-97 1222 kPa

twardość prZy ściSkaniu  astm d 1056-07, 25%: 82 kPa 
nf r 99211-80, 50%: 242 kPa

twardość Shore oo 53

wydłużenie po Zerwaniu / iSo 1798-97 270%

abSorpcja wody / aStm d 1056-07 2,0%  

WYMIARY

produkt grubość [mm] toLerancja grubości [mm] arkuSZe* [mm] toLerancje wymiarów 
cZęści gotowych

ls 37 3 do 37 ± 1 1500 x 750 do              250 mm      +/-3 mm
powyżej   250 do 1000 mm      +/-5 mm
powyżej  1000 do 2000 mm  -5/+10 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.)

     

ZaLety ►Bardzo dobre właściwości uszczelniające 
►Duża odporność na działanie temperatury 
►Wysoka odporność na ozon 
►Wytrzymała, odporna mechanicznie, odporna na wydeptywanie, elastyczna 
►Łatwa instalacja

opcje ls 37 nk: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni  
ls 37 sk: z warstwą samoprzylepną 
ls 37 sk/2: po obydwu stronach samoprzylepna

wSkaZówki ►W przypadku urządzeń samoprzylepnych odporność termiczna spoiny klejowej wynosi maks. 100°c. 
►Przy obciążeniu cieplnym kurczenie się może wynosić do 5%.

Specyfikacja technicZna

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 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.   01
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