technická data
zvukové izolace

laminace

tepelné tváření

těsnění

Cello® hr 290 vl / vlc
Cello® hr 290 vlc ht
popis výrobku
Složení Cello® hr 290 vl + vlc: měkká pěnová hmota na bázi
melaminové pryskyřice s povrchem opatřeným netkanou textilií.
Složení Cello® hr 290 vlc ht: mezi netkannou textilií a
melaminovou pěnou je navíc vložena fólie, která zabraňuje
pronikání vlhkosti.
Netkaná textilie vl:
Netkaná textilie vlc:

hlavní výhody

netkaná textilie (viskóza/pes)
netkaná textilie (panox/pes)

Stroje a stavební zařízení, kabiny, klimatizace, výroba
užitkových vozidel a autobusů, výroba kolejových vozidel
(hr 290 vlc); hr 290 vlc ht je díky speciálnímu ochrannému
povrchu vhodný pro použití v motorovém prostoru.

• povrch odolný vůči oleji, vodě a palivům (hr 290 vl/vlc)
• povrch nepropustný vůči oleji, vodě a palivům
(hr 290 vlc ht)
• díky stabilnímu povrchu je vysoce odolný vůči vnějšímu
poškození
• vysoká tepelná odolnost
• nepatrná tepelná vodivost

tepelná vodivost

základní výrobek

0,035 w/(m.k) dle din 52612 při 10 °c

hr 290 vl / vlc nk:
hr 290 vlc ht nk:

typické oblasti použití

bez samolepu
bez samolepu

teplotní stabilita
další varianty výrobku

- 40 °c do + 150 °c

hořlavost základního výrobku
splňuje fmvss 302, din 75200
iso 3795, rychlost hoření < 100 mm / min
hr 290 vlc splňuje din 5510-2, s4, sr2, st2 (10-50mm) a fed ≤ 1
hr 290 vlc ht splňuje ece-r 118, dodatek 6, 7 a 8
hr 290 vlc + vlc ht splňuje směrnici 95/28/eg, dodatek iv + v

10, 20, 30, 40 a 50 mm; Jiné tloušťky na žádost

1250 x 1250 mm a 2100 x 1250 mm, nesámovaný*)
Jiné rozměry na žádost.

absorpce v %

100

80

tloušťky

deskový materiál

absorpce zvuku v impedanční trubici
dle din 10 534-2

90

hr 290 vl / vlc sk: rubová strana se samolepem
hr 290 vlc ht sk:
rubová strana se samolepem
hr 290 vlc ht cs-01: všechny hrany utěsněny, aby nepronikly
žádné nečistoty a vlhkost.

hotové díly
Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka

70

skladování

60

• v suchých a uzavřených místnostech
• u samolepící úpravy nesmí skladovací doba přesáhnout
max. 6 měsíců
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hr 290 vlc

10

frekvence v hz

stav 06/13
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*)nesámovaný: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy
(např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.

50 mm

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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