
Cello® 852-01: Witte, verharde en vlamvertragende vliesstof 
van polyestervezels. 
 
Cello® 852-01 alg-01: Extra gelamineerd met een gepreegd  
aluminiumfolie, ter bescherming tegen het binnendringen van 
stof en vloeistoffen. 
 
Toepassingen: Bussen/Commerciële voertuigen: bekleding in 
plafonds en wanden, elementen voor luchtkanalen en/of  
thermische afscherming
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CELLO® 852-01     •     CELLO® 852-01 ALG-01

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 (852-01) 
►Voldoet aan ece r-118, Bijlage 6, 7 en 8 (852-01 alg-01 nk)

TemperaTuursbesTendigheid -40°c tot +150°c  

WarmTegeleiding / en 12667 ≤ 0,045 W/(m.K) bij 10°c 

geWichT vlies / din en 29073-1 1.000 g/m² ± 10%

dichTheid ►Voldoet aan ece r-118, Bijlage 9 voor brandstoffen en smeermiddelen (852-01 alg-01)

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.

852-01 alg-01
852-01

AFMETINGEN

producT dikTes [mm] dikTeToleranTie [mm] plaaTgoederen* [mm]

852-01
852-01 alg-01

5,0 ± 1,0 1050 x 1250  of
2100 x 1250

voordelen ►Hoge stijfheid 
►Mechanisch sterk  
►Bestendig tegen hoge temperatuur en brandveilig 
►Goede weerstand tegen vocht 
►Biedt geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën (852-01 alg-01) 
►Reflectie van warmtestraling (852-01 alg-01)

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

VERDERE INFORMATIE

LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES    •    ISO 9001 GECERTIFICEERD    •    CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

 sales@cellofoam.de
 www.cellofoam.nl

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
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