teknik Veriler
CELLO® F800 FR

•

CELLO® F800 FR ALG-01

Cello® f800 fr/53: Polyester keçe ile laminedir (antrasit).

f800 fr

Cello® f800 fr ht: Siyah polyester folyo ile laminedir.

f800 fr ht

f800 fr alg-01

Cello® f800 fr alg-01: f800 fr 0,1 mm kalınlığında, korozyonsuz baskılı aluminyum folyo ile laminedir.

f800 fr/53

POLYESTER KEÇE

Cello® f800 fr: Çeşitli yanma testlerini en iyi şekilde tamamlayan, beyaz polyester keçe.

Uygulamalar: Otobüs/İş makineleri, Isıtıcı/Fan/Klima, Makine
inşaatı, Oda akustiği, Raylı taşıtlar, Gemi inşaatı
Tamamen geri dönüştürülebilir
TEKNİK VERİLER
yanma özelliği

f800 fr

f800 fr alg-01

FMVSS 302, DIN 75200

karşılıyor

karşılıyor

ISO 3795

yanma hızı < 100 mm/dk

yanma hızı < 100 mm/dk

din 4102

b1'e göre test edildi (50 mm)

test edilmedi

ECE-R 118

ek 6, 7 + 8 karşılıyor (≥ 5 mm)
alev yayılma hızı: 0 mm/dk

ek 6, 7 + 8 karşılıyor

en 45545-2

test edilmedi

gereksinim r1 + r7 + r17, hl 3 karşılıyor (≥ 5 mm)

UNI 8457
UNI 9174

Kategori I (20-50 mm), Duvar test yöntemi
Kategori I (20-50 mm), Duvar test yöntemi

test edilmedi
test edilmedi

ISO 4589-3

test edilmedi

oksijen endeks gereksinimlerine uygundur
(OI) = %41, karşılar

dın en 13501

b-s1, do (10mm) (Nk)

test edilmedi

ısı dayanıklılığı

-50°c ila +150°c

ısı iletkenliği / en 12667

≤ 0,037 W/(m.K) 10°c 'de (f800 fr + f800 fr alg-01)

boyutsal ağırlık / din en 29073-1

30 kg/m³ ± %10

sızdırmazlık / ECE-R 118.01, anhang 9

Yüzeye temaz eden dizel, yağ, su malzemeye sızma yapmaz (f800 fr alg-01)

ısıya maruz kaldığı zaman boyut değişimi

150°c'e kadar: max. ± %10

POLYESTER KEÇE

BOYUTLAR
ürün

kalınlık [mm]

kalınlık toleransı / din en iso 9073-2

palet ürün* [mm]

f800 fr
f800 fr alg-01

10, 20, 30, 40, 50, 60, 80

± %10, 10 mm 'de: ± %25

2100 x 1250

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

►Çok iyi ses ve ısı yalıtımı
►Yüksek sıcaklığa karşı direnc
►Mükemmel yangın dayanımı
►Yüksek form stabilite. Vibrasyon testinde kompozit çözünürlük.
►Çok iyi hidroliz ve uv ışığı direnci
►Aluminyum folyo sayesinde en yüksek hijyen koşullarını yerine getirmekte ve sıvıların yüzeyden nüfuz
etmesini engellemektedir (f800 fr alg-01)

ipucu

►Dikey ve ters uygulamalarda, ilave mekanik sabitleme tavsiye ediyoruz.
►Plakalar dikey konumda saklanmalıdır.
►Kenar kapamaları için tavsiye ediyoruz;
» f800 fr ho alg-01: Cello® alu-01 bant (en 45545-2 ´ye göre,
ek r1 + r7 + r17, hl 3 karsiliyor ve sivi
		
sizdirmazligi iso 15106-3 karsiliyor)
Alu-01
» f800 fr ht:
Cello® pur-01 bant

OPSIYONLAR

pur-01

(İSTEK UZERINE FARKLI OPSIYONLAR MEVCUTTUR)

... NK

Kendinden yapışkansız

... SK

Kendinden yapışkanlı

f800 fr ht

f800 fr siyah polyester keçe ile laminedir

Yanma Özelliği
►fmvss 302, dın 75 200 karşılıyor
►ıso 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
►ece-r 118 ek 6, 7 + 8 + 9 karşılıyor (≥ 13 mm, nk)

f800 fr sd

Aynı f800 fr gibi, sadece yüzeyi daha
pürüzsüz

Yanma Özelliği
►fmvss 302, dın 75 200 karşılıyor
►ıso 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
►en 45545-2: gereksinim r22 + r23 + r24, hl 2 karşılıyor (≥ 5 mm, sk )

EMPEDENAS ÖLÇÜM TÜPÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2		
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ISO 9001 SERTİFİKALI

40mm

•

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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f800 fr alg-01
hz cinzinden frakans
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