
Rub: varianta

samolepící úpravy

Měkká pěnová hmota

na polyethylenové bázi

popis výrobku

Složení Cello® d 2500: měkká pěnová hmota na polyethylenové

bázi. Barva pěny: antracit

typické oblasti použití

Strojírenství, technické vybavení budov, kolejová vozidla,

užitková vozidla, autobusy, izolační materiál.

hlavní výhody

• žádná nasákavost 

• vysoká chemická odolnost proti uhlovodíkům a lihu

(din 53428)

• lehce řezatelné např. ulamovacím nožem

tepelná vodivost

0,036 w/(m.k) dle iso 2581 při 10°c

teplotní stabilita

- 50°c do + 100°c

hořlavost základního výrobku

splňuje fmvss 302, din 75200

iso 3795, rychlost hoření < 100 mm/min

splňuje ece r-118, příloha 6, 7 a 8 (12mm)

splňuje směrnice 95/28/eg, příloha iv + v

splňuje din 5510-2, s3, sr2, st2 (12mm) a fed ≤ 1 (toxicita)

din 4102, ověřen dle b2 (12mm)

hustota

iso 845: 28 ± 2 kg/m³

nasákavost

< 1 Vol. %

složení cello® d 2500

tloušťky

6 a 12mm

20, 30 a 40mm (jen desky)

základní výrobek

d 2500 nk: bez samolepu 

další varianty výrobku

d 2500 sk: rubová strana se samolepem

možnosti dodání

V rolích, v deskách, hotové díly dle zadání zákazníka

skladování

• v suchých a uzavřených místnostech

• u samolepící úpravy nesmí skladovací doba přesáhnout 

max. 6 měsíců

upozornění

U všech samolepících materiálů je důležité, aby nanášecí

plochy byly čisté, suché, bez mastnot, olejů, rozpouštědel a

separačních prostředků. Dbejte našich „Pokynů pro práci se

samolepicími materiály“.

Cello® d 2500

technická data

zvukové izolace laminace tepelné tváření těsnění
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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. 01
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