
Cello® Sızdırmazlık ürünleri pvc, epdm, pe, cr yada nbr baz 
ürünlerinden elde edilmektedir.

 
Uygulamalar: Makine ve tesis mühendisliği, inşaat makineleri, 
ticari araçlar, otobüsler, raylı araçlar, anahtar dolapları, kapılar, 
pencereler, sac işleme endüstrisi, alet yapımı, klima sistemleri 
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CELLO® SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

teknik Veriler

ürün yoğunluk 

[kg/m³] iso 845

isi 

dayanikliliği

sertlik 

shore 00

uyarilar / ipucu

epdM 60-85 -40°c ila +130°c 
max. +150°c

26-28 ►Kapalı hücreli 
►Mükemmel sıcaklık direnci 
►Sıcak su ve buhara karşı yüksek direnç 
►Çok iyi kimyasal direnç, örn. alkollere, ketonlara (örneğin aseton), esterlere ve glikollere karşı

epdM w 100 ± 20 -40°c ila +105°c 
(+120°c)

19-31 ►Kapalı hücreli 
►Çok iyi hava direnci 
►Çok iyi kimyasal direnç 
►Diğer Cello® epdm-malzemelerine kıyasla çok ince hücreli

epdM hd 85-115 -40°c ila +120°c 30-45 ►Kapalı hücreli 
►Cello® SeAL epdm ile aynı temel malzeme, ancak daha yüksek yoğunluklu. olayısıyla deforma-
syona karşı daha yüksek direnç ve yırtılmaya karşı son derece mukavemetli. 
►epdm genellikle inerttir, böylelikle mantar, küf ve alglerin oluşumunu önler

epdM Fl 95 -40°c ila +135°c 
(180°c)

tanım-
lanamaz

►Yarı kapalı hücreli: Otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan malzeme esnekliği birleştiriyor  
   (FL) kapalı hücreli köpüklerin sıkılığına sahip açık hücreli süngerler 
►İyi ses emici özellikler 
►Eşit olmayan boşlukları telafi eder. % 70 sıkıştırmayla sızdırmazlık garanti edilir

nBr 40-70 -45°c ila +85°c 
max. +110°c

31 ►Kapalı hücreli 
►öreneğin motor yağı ile temasın olduğu alanlar için 
►Deformasyon ve aşınmaya karşı son derece sağlam

cr hd 175 ± 25 -40°c ila +100°c 40-55 ►Kapalı hücreli 
►Yüksek mekanık dayanım 
►İyi hava direnci, iyi yağ ve kimyasal direnç 
►Rulo olarka bulunmamaktadır. 

pe 28 -50°c ila +100°c 50 ►Kapalıhücrelerde ağ bağlantılı 
►Diğer tüm malzemelere kıyasla çok ince hücreli. Bu sayede özellikle çok düşün su emilimi  
    kapasitesi mevcut. 
►Aşırı düşük sıçaklık direnci

pVc 120 -30°c ila +70°c 31 ►Kapalı hücreli 
►Çoğu asit ve alkaliye karşı çok iyi kimyasal direnç 
►Mükemmel yaşlanma direnci / Mükemmel hava direnci 
►Elektrik yalıtımı için uygundur

TEKNİK VERİLER

ipucu ►Malzemeler her iki tarafı yapışkanlı, yada yapışkansız olarak teslim edilebilir 
►5 - 1000 mm rulo genişliklerinde mevcuttur 
►Kendinden yapışkanlı ürünler için yapışkan direnci maks. 100°c 
►Isıya maruz kaldığında 5%'e kadar çekme 

diğer Bilgiler Daha fazla bilgi için lütfen Sızdırmazlık Kataloğumuzu talep edin yada ofis ve sahadaki irtibat kişilerimizle
iletişime gecin. 
Sızdırmazlık ürünleri ile ilgili daha fazla bilgiye www.cellofoam.com.tr den ulaşabilirsiniz

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

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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