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Technikai adatlap 
 

HannoFiber 25HAL 
 

Termékleírás 

    
A HannoFiber 25HAL termék, egy hidrofób, speciális poliészter gyapjú anyag, kimagaslóan jó 
léghang elnyelő tulajdonsággal. 
 

Termék tulajdonságok 

 
- 100 % poliészter szálas gyapjú 
- Kiváló akusztikus tulajdonság 
- Magas UV állóság 
- Porladás mentes 
- Hidrofób, és Oleofób felülettel 
- Alumínium felülettel 

 
 

Elérhető kiszerelések 

Vágott, préselt lapok 

Öntapadó felülettel (nyomás érzékeny akrilragasztó) 

Vastagság 10 mm-től 50 mm-ig 

Rendelhető alumínium réteg nélkül (HannoFiber 25H) 

 

Felhasználás 

 
Kizárólag szárazt, zsírmentes, tiszta felületre ragasztható. Teljes felületében nyomjuk erősen a 
ragasztandó felülethez. 
 
Egy éles kés segítségével könnyedén a kívánt méretre szabható. 
 
A HannoFiber 25HAL elérhető öntapadó réteggel, alumínium felülettel, könnyű szabni, 
felhasználni. 
 

 

Alkalmazási terület 

Autóipar, vasút, gépek és berendezések. 
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Megjegyzés 

A gyapjú típusú anyagoknak vágás, felhasználás, csomagolás során, vagy nyomás hatására 
megváltozhat a vastagsága. Általában véve a HannoFiber 25HAL, a DIN 7715-P3 szabvány szerint 
megtartja méretét. Stabilitásra vonatkozó speciális igény esetén kérem, keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat. 

 

Környezeti tulajdonságok, kezelés 

A HannoFiber 25HAL anyagot kezelhetjük a háztartási hulladékkal együtt, hulladékgyűjtő helyen, 
vagy szemétégetőben. Vegyük figyelembe a hulladék kezelésre vonatkozó helyi szabályozást. 
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Technikai adatok 

 
Szín  

 

Szürke 

 

Összetétel  
 

100 % hidrofób PES + Alumínium 

Sűrűség  
 

25 kg/m³ 

Tűzállóság DIN 4102/EN 13501 B2/ E osztály 

 DIN 75200/FMVSS 
302 

<100 mm/perc / SE 

 EN 45545 HL3 R1 (Exova, 2014-2207) 
 

Tárolás  5-30°C között, maximum 12 hónapig. Ne 
tegyük ki közvetlen napsütésnek. 
 

Alkalmazási hőmérséklet  15-30°C között 
 

 
 

Tisztítás 

 
A termék nem szennyezi a környezetet. Az előforduló ragasztó anyag maradványok benzinnel 
eltávolíthatók. Más tisztítószer esetében vegyük figyelembe a tisztítószerre vonatkozó biztonsági 
előírásokat. 
 
 

Biztonsági előírások 

 
A rendelkezésünkre álló adatok, és tapasztalatok alapján, a termék, a Veszélyes Anyagok 
Szabályozása (EC direktíva) szerint nem minősül veszélyes árunak. Mindazon által javasoljuk az 
anyagok kezelésére vonatkozó általános higiéniai, és kezelési szabályokat. A mérések tiszta, por 
mentes környezetben lettek elvégezve. 
 
 

Felelősség korlátozás 

 
Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt 
feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az 
alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján 
vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét 
fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillaspitas.net weboldalon.  


