 
CELLO® PIPE INSULATION - IZOLACE POTRUBÍ
Složení Cello®   - izolace potrubí:
polyesterová netkaná textilie (tmavě šedá), odpuzující olej a vodu.
Vnější povrch je laminovaný hliníkovou nebo polyesterovou fólií.
Díky velmi dobré stabilitě a odolnosti vůči uv záření má materiál
Cello®   velmi dlouhou životnost.
Typické oblasti použití: tepelná izolace a hlavní ochrana potrubí
v užitkových vozidlech, kolejových vozidlech,  systémech,
výrobních zařízeních, lodním stavitelství atd.

Kompletně recyklovatelný
POPIS VÝROBKU






  -

Černou polyesterovou fólií.
Teplotní stabilita fólie: až +°

Velmi odolná a zároveň pružná povrchová vrstva.

  -

Hliníkovou fólií s mřížkou ze skelných vláken
pro zvýšení pevnosti v tahu.
Teplotní stabilita fólie: až +°

Hliníková fólie je velmi pevná a výborně odráží teplo.

  

Aluminizovaná polyesterová fólie (leskle stříbrná)
Teplotní stabilita fólie: až +°

Tento povrch je velmi silný a výborně odráží teplo.

TECHNICKÁ DATA


►splňuje  ,  , interní test
►splňuje  -, příloha  a  (   -)
►splňuje  -, příloha ,  a  ( mm) (   )
šíření plamene:  mm/min
► / -, splňuje   pro  materiály (   -)
►   : kyslíkový index (OL) splňuje nejméně  (   -)

 

-° do +°

    /
 

≤ , W/(m.K) při °

    /
  -

 kg/m³ ± 



►splňuje  -, příloha : materiál odpuzuje paliva a maziva (   )

  

 mm; jiné tloušťky na žádost

   

, , , , , , ,  a  mm. Jiné průměry na žádost.

  /    -//

minimum  (   -)



►velmi flexibilní při montáži v trubkových ohybech
►povrch s fólií brání pronikání kapalin; zabraňuje růstu hub a plísní
►povrch s hliníkovou fólií splňuje nejvyšší hygienické požadavky (   -)
►vysoké úspory energie díky vynikajícím izolačním vlastnostem
►vysoká tvarová stálost
►odolný povrch vůči olejům, vodě a palivům



Pro utěsnění hran či zakrytí lepených spojů doporučujeme:
   -: lepicí páska Cello® -
   -: lepicí páska Cello ® -
Cello® - splňuje  - požadavky  +  + ,  

DBEJTE NAŠICH POKYNŮ PRO SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU

•

-

ISO 9001 CERTIFIKACE •

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.

-

CELLOFOAM CZ s.r.o.

sales@cellofoam.cz
www.cellofoam.cz



