
PE-schuim voor geluidsisolatie en thermische isolatie met een 
antibacterieel en vuilafstotend kunstleren oppervlak. 
 
Standaardkleur kunstleer: CREAM (3206) 
Speciale kleuren op aanvraag. Zie achterzijde voor kleurvoor-
beeld. 
 
Toepassingen: Bouw- en landbouwmachines, Cabines/ 
Capsules/Motorkappen, Commerciële voertuigen, Militaire 
voertuigen, motorboten/jachten
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CELLO® 483/D2500    

TECHNISCHE GEGEVENS

Brandclassificering ►Voldoet aan fMvss 302, din 75 200 
►iso 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min

Brandclassificering van kunstleer ►Voldoet aan fMvss 302, din 75 200 
►iMo Res. MsC.307(88) - (2010 ftP CodE) Annex i Part 8 
►Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6

temperatuursBestendigheid Breed spectrum -23°C tot +100°C  

Weerstand tegen hitte/vochtigheid 
volgens mil-std-810e 507.3 / 7 cycli*

geen verandering merkbaar

Warmtegeleiding / en 12667 ≤ 0,035 W/(m.K) bij 10°C 

volumegeWicht pur-schuim / din en iso 845 28 kg/m³

AFMETINGEN

product diktes [mm] diktetolerantie [mm] plaatgoederen* [mm] rolgoederen*

483/d2500 6, 12, 18, 24 ± 1,5 2100 x 1350 Rolgoederen alleen 
verkrijgbaar in nK

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 ►Ideale combinatie van warmte- en geluidsisolatie 
►Het oppervlak van synthetisch leer is gemakkelijk schoon te maken en extreem slijtvast 
►Weerbestendig, dus bij uitstek geschikt voor buiten 
►Heeft zich bewezen in de maritieme sector 
►Uitermate geschikt voor gebruik op zichtbare plaatsen 
►Eenvoudige montage, bijv. lijmen, schroeven, vastklikken, enz. 
►Eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes

opties nK: Niet zelfklevend 
sK: Zelfklevend 
483/PU/d2500: Net als 483/d2500 maar met een extra laag PU-schuim voor een aangenaam zacht gevoel

Bestel-
voorBeeld

Gewenste kleur = Pearl Grey (kleurcode 3212) --> Bestelnaam: 483-3212/d2500

*Militaire eisen

Boven: Kunstleer 483      
Midden:   Optioneel PU-schuim  
Onder:  PE-schuim d2500 Cello® d2500     

Cello® pu-schuim      

483-3206/pu/d2500
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Kleurkeuze kunstleer. Minimale afname voor speciale kleuren per jaar: 120m² of 90 strekkende meter.
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