teknik Veriler
CELLO® PE

•

CELLO® PE-01

•

CELLO® PE-01 ALG-04

Cello® pe: Koyu gri renkli, kapalı hücre yapısına sahip çapraz
bağlı polietilen süngerdir. Kalınlık: 5 mm

Cello® pe01

Cello® pe-01 alg-04: Aynı Cello® pe, ilave olarak daha dayanıklı
olması için yüzeyi alüminyum folyo ile laminedir.ama kalınlık
10 ila 90 mm mevcut.

pe01-alg-04

PE-SÜNGER

Cello® pe-01: Aynı Cello® pe, ama kalınlık 10 ila 90 mm
mevcut.

Uygulamalar: Otobüs/İş Makineleri, Kabin/Kapsül/Başlık, Havalandırma/ Klima, Raylı araçlar (pe-01 alg-04)
TEKNİK VERİLER
yanma özelliği

►fmvss 302, din 75 200, karşılıyor
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dak.
►ece r-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (3 ve 5 mm) (pe sk)
►ece r-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (5 mm) (pe-01 Sk)
►ece r-118, ek 6 ve 7 karşılıyor (≥ 13 mm) (pe-01 nk)
►en 45545-2: r1 gereksinim hl 3 karşılıyor (≥ 5 mm) (pe-01 alg-04 sk)

ısı dayanıklılığı

-40°c ila +100°c

ısı iletkenliği / en 12667

10°c 'de ≤ 0,036 W/(m.K)

boyutsal ağırlık / din en iso 845

33 ± 2 kg/m³

gerilme direnci / iso 1926

min. 174 kPa (pe-01)

shore oo sertliği / iso 7619

54 (pe-01)

su Emilimi

Cello® pe:
Cello® pe-01:
Cello® pe-01alg-04:

< 1 Vol. % (iç Test)
< 1 Vol. % (din 53428)
< 1 Vol. % (din 53428)

BOYUTLAR
ürün

kalınlık [mm]

kalınlık toleransı [mm]

palet ürün* [mm]

rulo ürün* [mm]

pe

3, 5

± 0,5

istek üzerine

Genişlik: 1500

pe-01
pe-01 alg-04

5-90

50'e kadar ± 1,5
50'den sonra ± 3

1000 x 2000

bulunmuyor

PE-SÜNGER

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

yararları

►Kapalı hücreli
►Düşük su emilimi
►Hafif malzeme
►Falçata ile kolay kesim
►Alüminyum folyo toz ve sıvı geçirmezliği sağlamaktadır (pe-01 alg-04)
►Isı radyasyonunun yansıması (PE-01 alg-04)

opsiyonlar

nk: Kendinden yapışkansız
sk: Kendinden yapışkanlı

ipucu

PE-01 alg-04 Kenar kapamaları için Cello® alu-04 tavsiye ediyoruz.
Yapışkan bant en 45545-2 2016: gereksinim r1 + r7 + r17, hl3 karşılıyor
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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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