
Cello® : tmavě šedá, zesíťovaná polyetylénová pěna, 
s uzavřenou buněčnou strukturou

Cello® -: stejně jako Cello® , ale v tloušťkách od 
do  mm

Cello® - -: stejně jako Cello® -, ale je dodatečně 
laminován hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skelných 
vláken pro zvýšení odolnosti proti roztržení

Typické oblasti použití: autobusy / užitková vozidla, kapoty / 
kryty / kabiny / kolejová vozidla (- -)
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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.   

CELLO® PE     •     CELLO® PE-01    •     CELLO® PE-01 ALG-04

 

TECHNICKÁ DATA



                                         
                                                        

►splňuje  ,   
► , rychlost hoření <  mm/min
►splňuje  -, příloha  a  (-)
► - splňuje   pro  materiály (≥  mm) (- -) 

  -° do +°  

  /   ≤ , W/(m.K) při °

  /     ±  kg/m³

   /   min.  kPa (-)

   /    (-)

 Cello® :                       <  Vol.  (interní test)
Cello® -:                       <  Vol.  ( )
Cello® - -: <  Vol.  ( )

ROZMĚRY

  [mm]   [mm]  * [mm] * [mm]

  ± , dle poptávky šíře: 

-
- -

- do  ± , 
nad  ± 

   není k dispozici

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.

 ►uzavřené póry
►nízká nasákavost
►nízká hmotnost
►lehce řezatelné např. ulamovacím nožem
►hliníková fólie zabraňuje pronikání prachu a tekutin do pěny  (- -)       
►odraz tepelného záření (- -)

 : bez samolepu 
: rubová strana se samolepem

 Pro utěsnění hran - - doporučujeme lepicí pásku Cello® -. 
Lepicí páska byla testována dle normy - splňuje  +  + ,  .                                 
                                                                                                                                         


