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Technikai adatlap 
 

Hanno-Protecto plus 65 
 

Általános információk 

Kombinált elem: bitumenréteggel ellátott 
habfelületű anyag. A hátoldala 
akriltartalmú ragasztóbevonattal van 
ellátva.  
 

Terméktulajdonságok 

A Protecto plus 65 anyagösszetételének 
köszönhetően egyesíti a testhangszigetelő, a 
léghangszigetelő és a hangelnyelő 
tulajdonságokat. Nyílcellás poliuretán hab, ami a 
hangot hővé alakítja –> abszorpció. 
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Alkalmazási területek 

Gépburkolatok, hangszigetelt kabinok, helységek bélelésére. Felhasználása kizárólag beltérbe. Az 
anyagot szélsőséges időjárási viszonyoknak nem szabad kitenni.  

Felhasználás 

Teljesen tiszta, zsírtalan felületre ragasztható fel, ideális száradás 15 oC és 30 oC hőmérséklet 
között. Éles késsel vagy pengével könnyen méretre szabható. 

Szállítási méretek 

Táblában 1000 x 1000 x 32 mm (egyedi méretek rendelésre, szabottan stancolva). 

Technikai adatok 
 

Szín  Antracit 
Tűzállóság FMVSS 302   

DIN 75200 
< 100 mm/min 

Hőállóság  -35°C-tól +80°C, rövid ideig magasabb 
hőmérsékleten 

Tömeg  2,5 kg/m2  
Környezeti szempontok  FCKW-mentes habosítt, élő szervezetre 

gyakorolt káros hatása nincs. 
Tárolás  Hűvös, száraz helyen 12 hónapig. 
 

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.  

Különleges utalások 

Időjárási viszonyoknak nem szabad kitenni.  

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. 

 

 


