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Pe-sünger ses absorbesi ve termal izolasyon için, antibakteriyel 
ve kir tutmayan suni derili yüzey.   
 
Standart renk suni deri: CReAM (3206) 
İstek üzerine diğer renkler mevcuttur. Renk örnekleri arka 
yüzeydedir. 
 
Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, Kabin/Kapsül/başlık, 
İş makineleri, Askeri araçlar, Motorbot/Yat
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TEKNİK VERİLER

yanma Özelliği ►fMvss 302, din 75 200, karşılıyor 
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dk

yanma Özelliği suni deri ►fMvss 302, din 75 200, karşılıyor 
►iMo Res. MsC.307(88) - (2010 ftP Code) Annex i ek 8 
►eCe R-118, ek 6 karşılıyor

isi dayanikliliği Uzun vadede -23°C ile +100°C arasında  

mil-std-810e 507.3 / 7 zyklen*'e gÖre
isiya / neme dayaniklilik

Değişiklik saptanmadı

isi iletkenliği / en 12667 ≤ 0,035 W/(m.K) 10°C 'de

boyutsal ağirlik sünger / din en iso 845 28 kg/m³

BOYUTLAR

ürün kalinlik [mm] kalinlik toleransi [mm] plaka* [mm] rulo*

483/d2500 6, 12, 18, 24 ± 1,5 2100 x 1350 Sadece nK olarak mümkün

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür. 
*Tirimlenmemiş: Sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

DİĞER BİLGİLER

aVantaJlar ►Isı ve ses yalıtımı için ideal kombinasyon 
►Temizlenmesi kolay, sağlam ve kirlenmeye karşı dirençli yüzey 
►Hava koşullarına dayanıklılığı sayesinde, dış mekanlarda kullanım için ideal  
►Denizcilik sektöründe denenmiş 
►Görünebilir alanlarda kullanıma uygunluk 
►Kolay montaj örneğin yapıştırma, vidalama yada klipsli olarak  
►Falçata ile kolay kesim

opsiyonlar nK:   Kendinden yapışkansız 
sK:   Kendinden yapışkanlı  
483/PU/d2500:   483/d2500 ile aynı, ilave olarak daha yumşak bir dokunuş için PU-sünger ile laminedir

sipariş - 
Örneği

İstediğiniz renk = Pearl Grey (Renk Kodu: 3212) --> Sipariş ismi: 483-3212/d2500

*Askeri alanda gereksinim

Üst:   Suni Deri 483      
Orta: Opsiyonel  PU-sünger  
Alt:    Pe-sünger d2500 Cello® d2500     

Cello® pu-sünger      

483-3206/pu/d2500

teknik Veriler
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Renk Seçimi Sunideri: Minimum yıllık tüketim 120 m2 / 90 ldm
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