teknik veriler
CELLO® 485
Yüzeyi beyaz ya da gri suni deri ile lamine edilen, delikli bir
Koyu gri pur-Ether-akustik sünger.

Cello® 485

Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, Kabin/Kapsül/
Başlık, Makine inşaatı, Gemiler

TEKNİK VERİLER
Yanma Özelliği

►fmvss 302, din 75 200, karşılıyor
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dak.

ısı dayanıklılığı

-40°c ila +100°c

ısı iletkenliği / en 12667

10°c 'de ≤ 0,039 W/(m.K)

boyutsal ağırlık sünger / din en iso 845

25 kg/m³

BOYUTLAR
ürün

Ø delik genişlik

kalınlık [mm]

kalınlık toleransı [mm] palet ürün* [mm]

rulo ürün*

485

3 mm

10, 20, 30, 40

±1

uzunluk: max. 60 lfm.
(kalınlığa bağlı)
Genişlik: 1500 mm

1050 x 1500 ya da
2100 x 1500

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.
*Tirimlenmemiş: sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.
EMPEDANS ÖLÇÜM TÜPÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2
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yararları

►Görünebilir alanlarda kullanıma uygun estetik yüzey
►Temizlenmesi kolay, ağlam ve kirlenmeye karşı dirençli
yüzey
►Sünger ve derinin spesifik yapısı sayesinde geniş bir
frekans aralığında ses emme elde edilir.
►Falçata ile kolay kesim

opsiyonlar

nk: Kendinden yapışkanlı değil
sk: Kendinden yapışkanlı
kf: Cırt cırt bağlama için keçe kumaş ile lamine edilmiş
arka yüzey
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İstek üzerine farklı opsiyonlar mevcuttur.
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LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ

•

ISO 9001 SERTİFİKALI

•

Bütün veriler ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya
hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcıyı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamlar bakımından test etme
yükümlülüğünden ibra etmez.Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
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