Technikai adatlap
Hanno Protecto pf810
Termékleírás
A Protecto pf 810 egy flexibilis bitumenizált nehézfólia különböző felületek hangszigeteléséhez,
illetve testhangszigeteléshez.
Termék tulajdonságok
-

Bitumenizált gyapjúfilc szerkezet
Vékony lemezek zajcsökkentéséhez kiválóan
alkalmas
Vékony falú elemeknél növeli a merevséget
Magas tapadó képességű ragasztófelülettel
van ellátva

Alkalmazási területek
Garázsajtók, homlokzatok, párkányok, liftek, szellőző, és légkondicionáló berendezések, fém
konténerek, válaszfalak, házi gépek, autóipar.

Felhasználás
Csak száraz, zsírmentes és tiszta felületekre ragasztható. A ragasztandó felületeket jól össze kell
nyomni. Teljes felületi tapadást kel biztosítani! Hidegragasztásnál a tapadó szilárdság döntően a
nyomóerő nagyságától függ. A részeket óvatosan, teljes felületükön szorosan kell összepréselni.
Optimális felhasználás +15°C és +30°C között. Az alacsony hőmérséklet megnehezíti az
alkalmazást, magasabb nyomóerő szükséges.

Kiszerelés
Szabottan, különböző méretben, öntapadó lapok.
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Technikai adatok
Szín
Tűzállóság
Veszteségi tényező
Fajsúly
Hıállóság
Környezeti szempontok
Tárolás

fekete
FMVSS 302
DIN 75200
DIN (53 440)

0,08 (20°C , 1 mm acéllemez)
1 kg/m²
-35°C és +80°C
Rostmentes, élő szervezetekre gyakorolt
káros hatása nincs.
Hűvös, száraz helyen 12 hónap

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.

Speciális megjegyzések
Nincs.

Garancia
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.
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