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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.   

Protiskluzová a odolná povětrnostním vlivům krycí podložka 
pro podlahy s frekventovaným provozem.

Homogenní černá gumová podložka s texturovaným povrchem 
zajišťující dobrou zvukovou izolaci a tlumení vibrací.

Typické oblasti použití: autobusy / užitková vozidla, konstrukce 
strojů, kabiny / kryty / kapoty, stavební kabiny a zemědělské 
stroje, pro bezpečnou chůzi v továrnách

CELLO® BMN-03

 

TECHNICKÁ DATA

 ►splňuje  ,   
► , rychlost hoření <  mm/min
►splňuje  -, příloha  (- )

  dlouhodobě:  -° do +°  
krátkodobě:  -° do +°  

  ± ° Shore A

 , kg/m²

Cello® - 

DALŠÍ INFORMACE

 ►výborná trvanlivost
►dobrá odolnost proti znečištění olejem a palivem
►-free
►jednoduchá instalace

 - :      bez samolepu
-  : podložka s  pěnou, pro optimální izolaci a pohodlný došlap
-  :  stejné jako -  , ale dodatečně samolepící (usnadňuje instalaci) 

Jiné tloušťky / rozměry na žádost. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.
*Nesámovaný: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy (např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.
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