technická data
zvukové izolace

laminace

tepelné tváření

těsnění

Cello® f800 fr
Cello® f800 fr alg-01
popis výrobku
Složení Cello® f800 fr: pes rouno, které splňuje nejvyšší
požadavky nejrůznějších požárních testů.
Verze f800 fr alg-01 je kašírovaná hliníkovou fólií, která je
0,1 mm silná a odolná proti korozi (Cello®f800 fr alg-01).

f800 fr

f800 fr alg-01

tepelná vodivost
f800 fr:
0,035 w/(m.k) dle din 52612 při 10 °c
f800 fr alg-01: 0,035 w/(m.k) dle en 12667 při 10 °c

typické oblasti použití
Kolejová vozidla, užitková vozidla, autobusy, budovy, stavba
lodí, izolační kryty a kabiny, stavební stroje

teplotní stabilita
-50 °c do +150 °c
u varianty sk (samolepicí povrch): max. +100°c v lepeném spoji

hlavní výhody
•
•
•
•
•

vynikající schopnosti absorpce zvuku
vysoká tepelná odolnost
splňuje vysoké požadavky na požární odolnost
vysoká tvarová stálost
díky hliníkové fólii splňuje nejvyšší hygienické požadavky
(f800 fr alg-01)
• hlinikový povrch nabízí ochranu proti průniku kapalin
(f800 fr alg-01)
• při vibračních testech nedochází k poškození struktury vláken

změna rozměrů vlivem teploty
při teplotním vlivu přes 100°c: + cca. 10%

rozměry, nesámované*)
produkty

tloušťky deskový materiál zboží v rolích
(mm)
(mm)
(mm)
není dispozici
f800 fr
10, 20, 30, 2100 x 1250
f800 fr alg-01 40, 50, 60,
70, 80
Jiné rozměry a tloušťky na žádost.
Tvarové díly dle výkresů či požadavků zákazníka.

hořlavost

test

f800 fr

f800 fr alg-01

fmvss 302, din 75 200
iso 3795
din cen/ts 45545-2
din 4102
nf p 92-501
nf f 16-101
din 5510-2
ece-r 118
richtlinie 95/28/eg
uni 8457
uni 9174
nfpa 130
splňuje pro izolační materiál
imo ftpc, oddíl 5 1)
iso 4589-3
astm e 1354

splňuje
rychlost hoření < 100 mm / min
splňují požadavky třídy hl-3 pro
r23 (10 -35 mm) (f800 fr sd)
testován dle b1 (50 mm)
m1 (10 -80 mm)
f1 (20 mm)
splňuje s4, sr2, st2 (10 - 100 mm) a fed ≤ 1
splňuje dodatek 6, 7 + 8
splňuje dodatek iv + v + vi
kategorie I (20 - 50 mm) zkušební metoda stěna
kategorie I (20 - 50 mm) zkušební metoda stěna
astm e 162, is = 2,2
astm e 662, ds (4,0) = 35
nehořlavý (5- 60 mm)
netestován
netestován

gost

netestován

splňuje
rychlost hoření < 100 mm / min
splňují požadavky třídy hl-3 pro
r1 (10 -100 mm)
netestován
m1 (10 -80 mm)
f1 (20 mm)
splňuje s4, sr2, st2 (10 - 50 mm) a fed ≤ 1
splňuje dodatek 6, 7 + 8
splňuje dodatek iv + v
netestován
netestován
astm e 162, is = 0,4 (10 mm)
astm e 662, ds (4,0) = 1 (10 mm)
netestován
vzhledem k indexu kyslíku splňuje (OI) = 41%
hrr 180 s (kw/ m²): n.n
sea (m²/ kg): 326,1
Hořlavost: 12.1.044, Hygiena: 12.1.005

stav 07/13

1)Není vhodný pro použití na potrubí, potrubních krytinách a kabelech. EG- typové osvědčení (Modul B), certifikát č. 118.277. U.S. Coast Guard certifikát
č.164.112/ec0736/118.277

dbejte našich „pokynů pro práci se samolepicími materiály“

Cellofoam cz s.r.o.

Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou uvedeny na základě nejlepších vědomostí. Jsou však nezávazné a v každém případě
vylučují ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoliv druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezbavují
zákazníka povinnosti vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Poslední verzi datového listu naleznete na
našich webových stránkách.
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tolerance tloušťky

další varianty výrobku

podle din en iso 9073-2 ± 10%
u 10 mm činí tolerance tloušťky ± 25 %

Nafta, olej a voda - při kontaktu s povrchem nemohou vniknout do materiálu.

f800 fr (alg-01) sk: rubová strana se samolepem
f800 fr/53:
f800 fr kašírované antracitovou
polyesterovou textilií.
f800 fr ht:
f800 fr kašírovaný černou polyesterovou
fólií
f800 fr vl:
f800 fr kašírovaný černou netkanou textilií
f800 fr sd:
stejně jako f800 fr, ale s hladkým,
zataveným povrchem
Splňuje cen/ts 45545-2, r23, hl-3

základní výrobek

skladování

hustota rouna
din en 12 127: 30 kg/m³ ± 10 %

nepropustnost testována dle ece r-118.01,dodatek 9

f800 fr (alg-01) nk:

bez samolepu

složení cello® f800 fr (alg-01)

Rub: varianta
samolepící úpravy

Rouno z pojených
polyesterových vláken
Volba povrchu: hliníková
fólie (f800 fr alg-01)
nebo polyesterové vlákno
(f800 fr/53) nebo polyesterová fólie (f800 fr ht)

• desky musí být uloženy ve svislé poloze
• v suchých a uzavřených místnostech
• u samolepící úpravy nesmí skladovací doba přesáhnout
max. 6 měsíců

upozornění
Ke snadnějšímu strhnutí samolepící fólie jsou ve variantě
se samolepem zóny bez lepidla, které slouží k nadzvednutí
prsty.
Při montáži nad hlavou i svislé montáži doporučujeme
dodatečné mechanické přichycení.
U f800 fr alg-01 doporučujeme k zakrytí hran pásku Cello®
alu-01, pro f800 fr ht pásku Cello® pur-01.

*)nesámovaný: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy
(např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.
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