
Cello® bantlar malzemenin kenarlarının ve köşelerinin  
kaplanmasında izole edilmesi için kullanılır.  
 
Yapışkan özelliği: Akrilat 
 

Cello® bantlar
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CELLO® BANTLAR

TEKNİK VERİLER

Yanma Özelliği ►fmvss 302, din 75 200, karşılıyor 
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dk 
►en 45545-2, Gereksinimleri r1 + r7 + r17, hl3 karşılıyor (alu-01 + alu-04) 
►ece r-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (pur-01)

ısı daYanıklılığı -40°c ila +150°c  
-40°c ila +200°c  (Cello® alu-01)

Yapışma kuvveti / cpa-4.01 Çelik saç üzerinde yapışma: En az 20 n / 5 cm

su buharı geçirgenliği / ıso 15106-3 Cello® alu-01 kenar ve köşe bölgeleri yapıştırma sayesinde hem sızdırmazlık hem  
de su buharı geçirmezliği elde edilmektedir.

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

Yararları ►Hertürlü yüzeye mükemmel yapışma 
►Esnek olduğundan kolay uygulanabilir 
►Kolay ve çabuk montaj

Cello® alu-01 Cello® alu-04

Cello® vlc-01 Cello® vl-53

Cello® vlc-01 Cello® vl-53

teknik veriler

Cello® pur-01
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CELLO® BANTLAR
ürün tanım esneme oranı / ıso 9073-3

 

maksimum çekiş / ıso 9073-3
Esneme oranı ile ölçülmüş

alu-01 Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme
dayanımı artırmak için

ca. 4% En az 150 n

alu-04 Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme
dayanımı artırmak için

ca. 2% En az 200 n

vlc-01 Siyah keçe bant, germeden koruma amaçlı,
örgülü bant

ca. 25% En az 50 n

vl-53 Gri keçe bant, germeden koruma amaçlı,
örgülü bant

ca. 25% En az 400 n

pur-01 Siyah folyo bant, örgülü bant germeden koruma 
amaçlı

ca. 25% En az 50 n

Cello® hr 290 alg-04 kenarları Cello® alu-04 ile bantlanmış Cello® 451 kenarları Cello® vlc-01 ile bantlanmış

BOYUTLAR

ürün kalınlık
[mm]

genışlık
[mm]

uzunluk kenar uYgulamaları ıçın kalınlık
tavsıYelerı

alu-01 / alu-04 
vlc-01 / vl-53 
pur-01

0,3 ± 0,1
0,9 ± 0,1 
 
0,3 ± 0,1

40, 50, 60, 70 ± 2 33 m / Rulo Malzeme kalınlığı  10 mm » 40 mm-Bant 
Malzeme kalınlığı  20 mm » 50 mm-Bant 
Malzeme kalınlığı  30 mm » 60 mm-Bant 
Malzeme kalınlığı  40 mm » 70 mm-Bant

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür. 
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