teknik veriler
CELLO® R615

•

CELLO® R615 VL

Cello® r615 vl

BONDEX

Cello® r615 vl: Yağ, su ve yakıt itici koruma için yüzeyine hava
geçirgen keçe lamine edilmiştir.
Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, ev aletleri, Kabin/
Kapsül/Başlık, Makine inşaatı, Tıbbi teknik

Cello® r615

Cello® r615: Seçkin ikincil hammaddelerden imal edilen, hava
geçiren yüzeye sahip, kalietli bir geri dönüşüm ürünüdür.
Renk: Temel renk gri, çok renkli

Seçilmiş üretim artıklarından elde edilen
geridönüşüm ürünüdür.
TEKNİK VERİLER
yanma özelliği

►fmvss 302, din 75 200, karşılıyor
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dak.

ısı dayanıklılığı

-40°c ila +100°c

ısı iletkenliği / en 12667

≤ 0,040 W/(m.K) 10°c 'de

boyutsal ağırlık / din en iso 845

180 kg/m³ ± %20

BOYUTLAR
ürün

kalınlık [mm]

kalınlık toleransı [mm]

palet ürün* [mm]

r615
r615 vl

10, 20, 30, 40, 50

20 mm'e kadar: ± 1
> 20-50 mm:
± 1,5

2000 x 1000

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

EMPEDENAS ÖLÇÜM TÜPÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2
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yararları

►Hava sesi yalıtımıve soğurması sağladığı gibi katı
madde içerisinden geçen sesi de yalıtır ve soğurur
►Yüzeyi büyük ölçüde yağa ve yakıta dayanıklıdır
►Yüksek mekanik kolaylık

opsiyonlar

nk:
Kendinden yapışkansız
sk:
Kendinden yapışkanlı
r615 cb-01: Ekstra folyo ile kaplıdır, bu sayede yağ,
su ve yakıt tutmaz
R615/91:
İlave olarak hava geçirgen pur-folyo ile
laminedir

BONDEX
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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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