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De witte gewatteerde glasvezelmat, met hittebestendig  
aluminiumfolie, is een tweelaags isolatie- en dempingsmateriaal. 
De bovenlaag bestaat uit een hoogwaardig aluminiumfolie voor 
reflectie van de warmtestraling. De onderste laag bestaat uit een 
gewatteerde glasvezelmat, met zowel thermische als akoestische 
isolatie-eigenschappen. 
 
Toepassingen: in hete gedeeltes van Bouw-/landbouwmachines, 
Bussen/Commerciële voertuigen, Machinebouw, Cabines/ 
Capsules/Motorkappen, Spoorwegvoertuigen
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Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor 
schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen 
verplichting om te controleren en te testen.Technische wijzigingen voorbehouden. Zie voor updates van het gegevensblad de homepage van onze website.   01

CELLO® 1116 ALG

GeGevensblad

TECHNISCHE GEGEVENS

brandclassificerinG ►Voldoet aan fmvss 302, din 75 200 
►iso 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min 
►Voldoet aan ece r-118, Bijlage 6, 7 en 8 (4-13 mm) (sk) 
►Voldoet aan en 45545-2: vereiste r1, hl 3 (4-13 mm) (sk) 

TemperaTuursbesTendiGheid -40°c tot +600°c  (bij mechanische bevestiging)
-40°c tot +120°c  (zonder mechanische bevestiging)

WarmTeGeleidinG / en 12667 ≤ 0,037 W/(m.K) bij  -10°c 
≤ 0,038 W/(m.K) bij     0°c
≤ 0,039 W/(m.K) bij +10°c
≤ 0,041 W/(m.K) bij +20°c

GeWichT 4,0 mm:      800 g/m²
7,0 mm:   1.600 g/m²
13,0 mm: 2.900 g/m²

dichTheid Voldoet aan ece r-118, Bijlage 9 voor brandstoffen en smeermiddelen 

AFMETINGEN

producT dikTes [mm] dikTeToleranTie [mm] plaaTGoederen* [mm]

1116 alg 4,0 
7,0 
13,0 

+2 / -1 
+3 / -1 
+3 / -3 

1600 x 1250 of
2100 x 1250

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.  

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

VERDERE INFORMATIE

voordelen ►Bestand tegen hoge temperaturen 
►Zeer goede thermische isolatie 
►Het aluminiumfolie biedt bescherming tegen het binnendringen en ophopen van stof, water, olie enz. 
►Eenvoudig te verwerken, door het lage gewicht

opTies 1116 alg nk: Niet zelfklevend 
1116 alg sk: Zelfklevend

opmerkinG Voor het afdichten van snijranden, adviseren wij onze plakband Cello® alu-01 
Plakband getest overeenkomstig en 45545-2: Voldoet aan de eisen r1 + r7 + r17, hl 3  
Plakband Cello® alu-01: Voldoet aan de eisen van waterdampdichtheid overeenkomstig 
iso 15106-3
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