
Cello® 852-01: Beyaz renkte,mukavemeti iyi ve yanmaya      
dayanıklı  polyester keçe. 
 
Cello® 852-01 alg-01: İlave olarak, toz ve sıvı girmesine karşı 
korozyona dayanıklı baskılı alüminyum folyo ile lamine edilmiş-
tir.  
 
Uygulamalar: Otobüs/İş makineleri: Tavan ve duvar giydirmeleri, 
havalandırma sistemi elemanları,ısıl koruma istenen yerler
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CELLO® 852-01     •     CELLO® 852-01 ALG-01

teknik veriler

TEKNİK VERİLER

Yanma Özelliği ►fmvss 302, din 75 200, karşılıyor 
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dk 
►ece r-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (852-01) 
►ece r-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (852-01 alg-01 nk)

ısı daYanıklılığı -40°c ile +150°c arasında  

ısı iletkenliği / en 12667  ≤ 0,045 W/(m.K) 10°c 'de

boYutsal ağırlık keçe / dın en 29073-1 1.000 g/m² ± 10%

Yoğunluk ►ece r-118, ek 9 karşılıyor, güçlü yağlayıcılar (852-01 alg-01)

İstek üzerine farklı kalınlık/boyut da mümkündür. Hazır kesim parçalar çizim iletildiğinde hazırlanabilir. 
*Tirimlenmemiş:şipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüler garanti edilir, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

852-01 alg-01
852-01

BOYUTLAR

ürün kalınlık [mm] kalınlık toleransı [mm] plaka* [mm]

852-01
852-01 alg-01

5,0 ± 1,0 1050 x 1250  ya da
2100 x 1250

avantajları ►Yüksek dayanıklılık 
►Yüksek mekanik mukavemet  
►Yüksek ısı direnci ve yangın güvenliği 
►Neme karşı dirençli 
►Küf ve mantar oluşumuna müsade etmez  (852-01 alg-01) 
►Isı yayılımının yansıması  (852-01 alg-01)

ipucu ►Kenar kaplamaları için Cello® alu-01 ürünümüzü tavsiye ediyoruz 
 Yapışkan bant en 45545-2: gereksinim r1 + r7 + r17, hl 3 karşılıyor 
    Yapışkan bent Cello® alu-01: iso 15106-3 'e göre nem korumasını karşılıyor

DİĞER BİLGİLER

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ      •      ISO 9001 SERTİFİKALI      •      CELLOFOAM LTD. ŞTİ.

 sales@cellofoam.com.tr
 www.cellofoam.com.tr

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.   01
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