datový list
CELLO® SBF

TĚŽKÁ FÓLIE

Cello® sbf: je modiﬁkovaná elastomerová bitumenová
fólie se samolepicí úpravou, která se používá k izolaci
zvuku a tlumení vibrací plechů a kovových dílů
Cello® sbf 5 alg: stejně jako sbf, ale s hliníkovou fólií
na povrchu
Typické oblasti použití: domácí spotřebiče, topení /
vzduchotechnika / klimatizace, kapoty / kryty / kabiny,
strojírenství, zdravotnická technika, kolejová vozidla

sbf 3 sk

sbf 10 sk

sbf 5 alg sk

TĚŽKÁ FÓLIE

TECHNICKÁ DATA
hořlavost

►splňuje fmvss 302, din 75 200
►iso 3795, rychlost hoření < 100 mm/min
►en 45545-2 splňuje hl 3 pro r1 materiály (sbf 5 alg)

teplotní stabilita

při umístění na ocelovém plechu: -30°c do +100°c

plošná hmotnost

sbf 3: 3 ± 0,3 kg/m²

sbf 10: 10 ± 0,5 kg/m²

sbf 5 alg: 5 ± 0,5 kg/m²

zvuková neprůzvučnost / zlepšení
izolačních vlastností

sbf 3: + 3 db

sbf 10: + 8 db

sbf 5 alg: + 5 db

koeficient ztrát / din en iso 6721-3
na 1mm ocelového plechu při 20°c / 200 hz

sbf 3: > 0,08

sbf 10: > 0,38

sbf 5 alg: > 0,18

přilnavost na ocelový plech

dle zkušebního návodu Cellofoamu 4.01: > 15 n / 5 cm při 20°c

ROZMĚRY
produkty

tloušťky [mm]

tolerance tloušťky [mm]

deskový materiál* [mm]

sbf 3
sbf 10
sbf 5 alg

1,8
5,5
2,7

± 0,2
± 0,5
± 0,5

1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000

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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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.
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CELLO® SBF
výhody

►skvělé izolační schopnosti
►vysoká požární ochrana
►dobrá tepelná odolnost
►navíc odraz tepelného záření (sbf 5 alg)

doporučení

►přilnavost při lepení za studena závisí na přítlačné síle; díly je proto potřeba celoplošně a rovnoměrně
přitlačovat, doporučuje se použít váleček
►při montáži nad hlavou i svislé montáži doporučujeme dodatečné mechanické přichycení
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