teknik Veriler
soni BANTLAR
soni bantlar malzemenin kenarlarının ve köşelerinin kaplanmasında izole edilmesi için kulanılır

soni alu-01

Yapışkan özelliği: Akrilat

soni vlc-01

soni vl-53

soni vlc-01
TEKNİK VERİLER
yanma davranışı

►Otomobil standartlarına göre yanma gereksinimlerini karşılamaktadır
(fmvss 302, din 75 200)
►iso 3795, yanma hızı < 100 mm/dak.
►en 45545-2 2016: r1 + r7 + r17 gereksinimleri, hl3 karşılıyor(alu-01+alu-04)

ısı dayanıklılığı

-40°c ila +150°c
-40°c ila +200°c (soni alu-01)

yapışma kuvveti / cpa-4.01

Çelik saç üzerine yapışma: min. 35 n / 5 cm

BOYUTLAR
ürün

kalınlık [mm]

kalınlık toleransı [mm]

genişlik [mm]

uzunluk

alu-01
vlc-01
vl-53

0,3
0,9
0,9

± 0,1
± 0,1
± 0,1

40
60 ve 80
60

33 m/rulo (istek üzerine farklı)
33 m/rulo (istek üzerine farklı)
33 m/rulo (istek üzerine farklı)

ürün

tanım

esneme oranı / iso 9073-3

maksimum çekiş / iso 9073-3
Esneme oranı ile ölçülmüş

alu-01

Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant
çekme dayanımı artırmak için

ca. 4%

En az 150 n

vlc-01

Siyah keçe bant, germeden koruma amaçlı,
örgülü bant

ca. 25%

En az 50 n

vl-53

Gri keçe bant, germeden koruma amaçlı,
örgülü bant

ca. 25%

En az 400 n

yararları

►Kolay ve çabuk montaj
►Esnek olduğundan kolay uygulanabilir
►Kolay kesim
►Her türlü yüzeye mükemmel yapışma

tavsiye

Kenar uygulamaları için kalınlık tavsiyeleri: » Malzeme kalınlığı 30 mm --> 60 mm-Bant
» Malzeme kalınlığı 50 mm --> 80 mm-Bant

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DIKKAT EDİNİZ

DURUM 01/20

Bu broşürde verilen ayrıntılar ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Ancak bağlayıcı nitelik taşımamaktadır ve Cellofoam & Co. KG bu belgede verilen bilgilere dayanarak hareket
etmenin veya bu broşürün atıfta bulunduğu ürün, süreç veya teçhizatın kullanılması sonucunda uğranması muhtemel zarar veya hasarlara dair herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu
bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcıyı özellikle amaçlanan
kullanım ve ortamlar bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
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