
Cello® sbf: samoprzylepna, modyfikowana elastomerem, 
wytrzymała folia bitumiczna do izolacji i tłumienia blach i 
części metalowych 
 
Cello® sbf 5 alg: jak sbf, ale o powierzchni aluminiowej 
 
Zastosowania: sprzęt AGD, ogrzewanie/wentylacja/klima-
tyzacja, kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn, technika 
medyczna, pojazdy szynowe

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 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. Zmiany techniczne zastrzeżone. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.   01

CELLO® SBF

próbki sbf 3 sk (sbf 10 sk wysyłka próbki na życzenie)

próbki sbf 5 alg sk

ZalETY ►Doskonałe właściwości izolacyjne 
►Wysoka odporność palna 
►Niska przewodność cieplna 
►Odbijanie promieniowania cieplnego  
 (sbf 5 alg)

WskaZóWki ►Przyczepność kleju na zimno jest zdecy- 
 dowanie zależna od siły nacisku. Dlatego  
 muszą zostać starannie przyciśnięte na  
 wszystkich powierzchniach, właściwa do  
 tego jest np. rolka dociskowa. 
►Przy montażu nad głową oraz pionowym  
 zalecamy dodatkowe mechaniczne zabez- 
 pieczenie.

spECYfikaCJa TECHNiCZNa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

klasYfikaCJa ogNioWa ►spełnia fmvss 302, din 75200 
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min 
►en 45545-2: spełnione zalecenia r1 + r7 + r17, hl 3 (sbf 5 alg) 

odporNość Na TEmpEraTurę dla materiału umieszczonego na stalowej blasze: -30°c do +100°c

Waga sbf 3: 3 ± 0,3 kg/m² sbf 10: 10 ± 0,5 kg/m² sbf 5 alg: 5 ± 0,5 kg/m² 

iZolaCYJNość akusTYCZNa / 
WZmoCNiENiE iZolaCYJNośCi

sbf 3: + 3 db  sbf 10: + 8 db sbf 5 alg: + 5 db

WspółCZYNNik sTraT / diN EN iso 6721-3
Na 1 mm sTaloWEJ blasZE prZY 20°C / 200 HZ

sbf 3: > 0,08 sbf 10: > 0,38 sbf 5 alg: > 0,18 

adHEZJa Na sTaloWEJ blasZE zmierzone według instrukcji pomiarowej Cellofoam 4.01: > 15 n / 5 cm dla 20°c

WYMIARY

produkT grubość [mm] TolEraNCJa grubośCi [mm] arkusZE* [mm]

sbf 3
sbf 10
sbf 5 alg

1,8
5,5
2,7

± 0,2
± 0,5
± 0,5

1500 x 1000 
1500 x 1000
1500 x 1000

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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