
Samoprzylepny bitumiczny karton do izolacji i tłumienia blach, 
części metalowych i powierzchni wibrujących.

Zastosowania: tłumienie dźwięku materiałowego w maszynach 
budowlanych i rolniczych, autobusach / pojazdach użytkowych, 
sprzęcie AGD oraz w budowie maszyn
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CELLO® SBP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

klasyfikacja ogniowa ►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min

odporność na temperaturę dla materiału umieszczonego na stalowej blasze, bez obciążenia mechanicznego: 
-30°c do +80°c

waga 2 kg/m²         

adhezja na stalowej blasze zmierzone według instrukcji pomiarowej Cellofoam 4.01: > 15 n / 5 cm dla 20°c

izolacyjność akustyczna wzmocnienie izolacyjności: + 3 dB

współczynnik strat / din 53440 na 1 mm stalowej blasze przy 20°c / 200 hz: ≥ 0,06

WYMIARY

produkt grubość [mm] tolerancja grubości [mm] tolerancja długości [mm] rolka* [mm]

sbp 2,0 ± 0,3 -0 / +30 1000 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.)

zalety ►Doskonałe właściwości tłumiące przy małej wadze
►Efekt usztywnienia przy bardzo cienkich materiałach
►Nawet przy wyższych temperaturach i przy montażu sufitowym nie ma efektu ocierania
►Przy niskich temperaturach nie występuje kruszenie
►Powierzchnia odporna na zabrudzenia

wskazówki Wytrzymałość klejenia na zimno zależy znacząco od siły nacisku. Dlatego też elementy muszą być mocno 
dociskane na całej powierzchni, np. do tego celu nadaje się wałek dociskowy.

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 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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