
Cello® Afdichtingsproducten zijn gemaakt op basis van PVC, 
EPDM, PE, CR, nbR of siliConE. 
 
Toepassingen: Machine- en installatiebouw, Bouwmachines, 
Commerciële voertuigen, Bussen, Spoorwegvoertuigen, Schakel-
kasten, Deuren, Vensters, Plaatverwerkende industrie,  
Gereedschapmakerijen, Airconditioninginstallaties
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CELLO® AFDICHTINGSPRODUCTEN

gegevensblAd

pro-
duct

dichtheid   
iso 845

temp. besten-
digheid

shore- 
hArdheid  
00

opmerking / AAnwijzingen

epdm 60-85 kg/m³ -40°C tot +130°C 
max. +150°C

26-28 ►Geslotencellig 
►Uitstekende temperatuurbestendigheid / Hoge weerstand tegen heet water en stoom 
►Zeer goede chemische bestendigheid, bijv. tegen alcoholen, ketonen (bijv. aceton), esters  
 en glycolen

epdm w 100 ± 20 kg/m³ -40°C tot +105°C 
(+120°C)

19-31 ►Geslotencellig 
►Zeer goede weersbestendigheid 
►Zeer goede chemicaliën bestendigheid  
►In vergelijking met andere Cello® EPDM-materialen, zeer fijncellig

epdm hd 85-115 kg/m³ -40°C tot +120°C 30-45 ►Geslotencellig 
►Hetzelfde basismateriaal als Cello® sEAl EPDM, maar met een hogere dichtheid. Het  
 resultaat is een grotere weerstand tegen vervorming en een extreem hoge scheurweerstand 
►EPDM is inert en voorkomt de groei van schimmels, bacteriën en algen

epdm fl 95 kg/m³ -40°C tot +135°C 
(180°C)

Niet  
instelbaar

►Semi-gesloten: het materiaal, dat vaak in de automobielsector wordt gebruikt, combineert  
 de flexibiliteit (Fl) van opencellig schuim met de dichtheid van geslotencellig schuim 
►Goede geluidsabsorberende eigenschappen 
►Egaliseert ongelijke openingen. Dichtheid gegarandeerd vanaf een compressie van 70%

nbr 40-70 kg/m³ -45°C tot +85°C 
max. +110°C

31 ►Geslotencellig 
►Op plaatsen waar contact mogelijk is met bijv. motorolie 
►Extreem robuust tegen vervorming en slijtage

cr hd 175 ± 25 kg/m³ -40°C tot +100°C 40-55 ►Geslotencellig 
►Hoge mechanische belastbaarheid 
►Goede weersbestendigheid, goede olie- en chemicaliënbestendigheid 
►Niet verkrijgbaar op rollen

pe 28 kg/m³ -50°C tot +100°C 50 ►Geslotencellig connectief 
►Zeer fijncellig in vergelijking met alle andere materialen. Daardoor een bijzonder lage  
 wateropnamecapaciteit 
►Extreem bestendig tegen lage temperaturen

pvc 120 kg/m³ -30°C tot +70°C 31 ►Geslotencellig 
►Zeer goede chemicaliën bestendigheid tegen de meeste zuren en logen 
►Uitstekende verouderingsbestendigheid / Uitstekende weersbestendigheid 
►Geschikt voor elektrische isolatie

silicone soFt: 
200 ± 30 kg/m³ 
MEDiuM: 
370 ± 30 kg/m³

-55°C tot +200°C soFt: 30 
 
MEDiuM: 56

►Geslotencellig 
►Zeer goede afdichting 
►Bestendig tegen hoge temperatuur / Hoge weerstand tegen ozon en weersinvloeden 
►Goed bestand tegen en chemicaliën / AdBlue-bestendig

TECHNISCHE GEGEVENS

opmerking ►De materialen kunnen niet-zelfklevend, aan één zijde, of beide zijden zelfklevende geleverd worden 
 (EPDM Fl is alleen leverbaar met 1 zelfklevende zijde) 
►Verkrijgbaar op rollen in breedtes van 5 - 1000 mm (behalve CR hD) 
►Bij zelfklevende uitvoeringen is de temperatuurbestendigheid in de lijmvoeg max. 100°C 
►Krimp bij blootstelling aan hitte tot 5%

verdere 
informAtie

Voor meer informatie kunt u onze Informatiemap Afdichtingsproducten aanvragen, of contact opnemen met 
onze contactpersonen van de binnen- of buitendienst.

Meer informatie over onze afdichtingsproducten vindt u ook op www.cellofoam.nl

PA
K

K
IN

G
E

N
PA

K
K

IN
G

E
N

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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