SPECYFIKACJA TECHNICZNA
•

CELLO® PE

CELLO® PE-01

•

CELLO® PE-01 ALG-04

Cello® pe: pianka polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej, sieciowana, stosowana w celu izolacji termicznej.

pe-01 alg-04

Cello® pe-01

PIANKA PE

Cello® pe-01: taki sam jak Cello® pe lecz dostępny w większych
grubościach. Możliwość wycięcia części 3D.
Cello® pe-01 alg-04: taki sam jak Cello® pe-01 lecz dodatkowo
laminowany folią aluminiową ze zbrojeniem w celu zwiększenia
odporności na rozdarcie. Szczególnie nadaje się do zastosowania w pojazdach szynowych.
Zastosowania: autobusy i pojazdy użytkowe, kabiny/kapsuły/
osłony, ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja, pojazdy szynowe
(pe-01 alg-04)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klasyfikacja ogniowa

►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min
►spełnia ece r-118, Załącznik 6, 7 oraz 8 (3 i 5 mm) (pe sk)
►spełnia ece r-118, Załącznik 6, 7 oraz 8 (5 mm) (pe-01 sk)
►spełnia ece r-118, Załącznik 6 oraz 7 (≥ 13 mm) (pe-01 nk)
►en 45545-2: spełnione zalecenia r1, hl 3 (≥ 5 mm) (pe-01 alg-04)

odporność na temperaturę

-40°c do +100°c

PRZEWODNICTWO CIEPLNE / en 12667

≤ 0,036 W/(m.K) dla 10°c

gęstość objętościowa / din en iso 845

33 ± 2 kg/m³

Rozciąganie / iso 1926

min. 174 kPa (pe-01)

twardość shore oo / iso 7619

54 (pe-01)

Absorpcja wody

Cello® pe:
< 1 Vol. % (wewnętrzny test)
Cello® pe-01:
< 1 Vol. % (din 53428)
Cello® pe-01 alg-04: < 1 Vol. % (din 53428)

WYMIARY
produkt

grubość [mm]

TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]

ARKUSZE* [mm]

rolka* [mm]

pe

3, 5

± 0,5

w razie potrzeby

szerokość: 1500

pe-01
pe-01 alg-04

5-90

do 50 ± 1,5
od 50 ± 3

1000 x 2000

niedostępny

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

►O zamkniętych komórkach
►Niska zdolność absorpcji wody
►Mała waga
►Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet
►Folia aluminiowa zapobiega przenikaniu pyłu i cieczy do pianki (pe-01 alg-04)
►Odbicie promieniowania cieplnego (pe-01 alg-04)

OPCJE

nk: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni
sk: z warstwą samoprzylepną

wskazówki

Do uszczelniania krawędzi PE-01 ALG-04 zalecamy naszą taśmę samoprzylepną Cello® alu-04
Taśma klejąca przetestowana wg. normy en 45545-2:
spełnia wymagania r1 + r7 + r17, hl 3
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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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