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Technikai adatlap 
 

Hanno® Foam HW 30 sfl 
 

Általános információk 

Nyíltcellás, poliészter bázisú poliuretán habszivacs, öntadó 
hátlappal 
 

Terméktulajdonságok 

- kiváló rugalmasságú felület  
- jó tömésű, kitűnő alaktartó képességű 
- jó hidrolízis tűrés 
- korlátozott UV ellenálló képesség 
- benzin és egyéb ásványi olajokkal szemben érzéketlen 
- sima és hullámmintás kivitelben kapható 

 
Alkalmazási területek 

Elsősorban gépgyártásban, vagy a járműiparban használható, ahol a felület olaj-, vagy 
benzinfröccsenésnek lehet kitéve. 

Felhasználás 

Csak száraz, por, és zsírmentes, tiszta felületekre alkalmazható. Felhasználás során a ragasztóval 
ellátott hangszigetelő anyagot egyenletesen, erősen préseljük a felületre. Az anyag könnyen 
illeszthető, és egy éles késsel könnyen szabható. 

Szállítási méretek 

1000 mm x 2000mm . Táblában, szabottan, stancolva öntapadó felülettel. 
Vastagság: 10, 20, 30, 40 és 50 mm (egyedi méretek kérésre) 
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Technikai adatok 
 

Szín  Hab: antracit 
 

Fajsúly EN ISO 845 25,5 +/- 1 kg/m3  
Nyomás által történő 
deformálódás 

DIN EN ISO 3386 3.0 ± 10% (40%-os deformálódással) 

Tűzállóság FMVSS 302   
DIN 75200 

<100 mm/perc 

Szakítószilárdság EN ISO 1798 100 kPa 
Nyújtószilárdság EN ISO 1798 200% 
Sűrítés EN ISO 1856 <4% 
Hőállóság  -40°C-tól +100°C, rövid ideig magasabb 

hőmérsékletnek is ellenáll. 
Környezeti szempontok  FCKW-mentes habosított, élő szervezetre 

gyakorolt káros hatása nincs. 
 

Tisztítás 

A felületet szappanos vízzel tisztíthatjuk. Az impregnált felületet, illetve a maradék ragasztót 
kőolaj bázisú oldóval távolíthatjuk el. 

Biztonsági figyelmeztetések 

A termék a fenti adatok és tapasztalatok alapján a veszélyes anyagokról szóló rendelkezések, 
illetve a megfelelő EG-irányelvek értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt 
azonban, hogy az anyag használata közben tartsuk be a kémiai anyagok kezelésére vonatkozó 
általános szabályokat. A termék használata előtt és után szappanos vízzel mossunk kezet. 

Kezelés 

A terméket a háztartási hulladékokkal együtt kezelhetjük. Kérjük vegye figyelembe a 
felhasználási helyre vonatkozó szabályokat is! 



 

Hanno-Werk GmbH & CO. KG – Hanno-Ring 5 – D-30880 Laatzen 

Telefon: +49(0) 5102/7000-0  - Fax: +49(0) 5102/7000-102 

Email: info@hanno.com – Internet: www.hanno.com 

Hannoschaum HW 30 sfl 

Oldal: 3 / 3 

 

 

Speciális figyelmeztetések 

A puha habszivacs anyagok térfogata és befoglaló méretei lyukasztás, darabolás, préselés vagy 
csomagolás során változhatnak. Általánosságban elmondható, hogy a termék teljesíti a DIN 
7715-P3 szabványban megadott kritériumokat. Amennyiben eltérő méretpontosságú 
felhasználási igény mutatkozik, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával. 

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.zajcsillapitas.net weboldalon. 


