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Cello® bevestigingspennen sK (zelfklevend) 
voor snel en probleemloos bevestigen van 
geluidsisolatiematerialen. 
 
Cello® bevestigingspennen met basisplaat 
voorzien van gaten, voor het bevestigen van  
geluidsisolerende materialen met een  
lijmpistool, schroeven of nieten. 
 
Afleverbon:  
Bodemplaat, pen, borgringen

CELLO® BEVESTIGINGSPENNEN  

GeGevensblad

TECHNISCHE GEGEVENS

TemperaTuursbesTendiGheid
(bevesTiGinGspennen sk)

-40°C tot +90°C 
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +66°C  

VERDERE INFORMATIE

eisen aan de onderGrond 
voor een Goede hechTinG

►Geen losse bestanddelen (verf, afbladderende corrosie enz.) 
►Stof, vuil, olie en vetvrij 
►Droog, stevig, glad en niet poreus

Gebruik van  
cello® bevesTiGinGspennen sk 
(alleen binnenshuis Te 
Gebruiken)

1. Beschermfolie verwijderen (kleeffolie niet aanraken)  
2. Bevestigingspen op het gereinigde kleefoppervlak plaatsen - niet verdraaien! 
3. Stevig aandrukken (beginnend vanuit het midden) 
4. Vervolgens het geluidsisolerende materiaal bevestigen 
5. Vastmaken met de bijgeleverde borgring

belasTbaarheid Cello® bevestigingspennen sK maken een snelle en eenvoudige bevestiging van isolatiematerialen  
op gladde en schone oppervlakken mogelijk. De hoogwaardige lijm garandeert een veilige 
bevestiging van de isolatie. Het aantal benodigde bevestigingspennen is afhankelijk van het 
oppervlak en het gewicht van de te bevestigen onderdelen. Als richtlijn kan worden uitgegaan 
van een maximaal gewicht van 1,35 kg per bevestigingspen.

houdbaarheid In niet verwerkte staat maximaal 7-8 maanden

aparT verkrijGbare 
accessoires

►Beschermkap pvC wit, 3 mm 
►Beschermkap pp transparant, 3 mm

verpakkinGseenheid ►250 stuks per doos

Cello® bevestigingspennen sK Cello® bevestigingspennen met  
basisplaat voorzien van gaten

AFMETINGEN

producT maTeriaal aFmeTinGen [mm]

bevestigingspennen sK Basisplaat: verzinkt staal
Pen: staal verkoperd
Borgringen: verzinkt staal

48 x 48 x 0,4
Ø 2,7
Ø 2,7 x 30

bevestigingspennen 
met basisplaat voorzien 
van gaten

Basisplaat: verzinkt staal
Pen: staal verkoperd
Borgringen: verzinkt staal
Gaten basisplaat

48 x 48 x 0,4
Ø 2,7
Ø 2,7 x 30
Ø 3,2 (44 stuks)

aanbevelinG van de juisTe penlenGTe

Materiaaldikte 20 mm » 25 mm penlengte
Materiaaldikte 30 mm » 32 mm penlengte
Materiaaldikte 40 mm » 42 mm penlengte
Materiaaldikte 50 mm » 51 mm penlengte
Materiaaldikte 60 mm » 63 mm penlengte
Materiaaldikte 70 mm » 76 mm penlengte
Materiaaldikte 80 mm » 89 mm penlengte

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

Afmetingen basisplaat:  48 x 48 mm - Diameter pen 2,7 mm 
Materiaal:    Basisplaat verzinkt & pen verkoperd 
Verpakkingseenheid:  250 stuks per doos 
Leveringsomvang:   Incl. borgringen van verzinkt plaatstaal (2,7 x 30 mm). 
    Zonder beschermkap.

cello arTikelnr. lenGTe pen 
(in mm)

voor isolaTiemaTerialen 
(in mm)

GewichT per sTuk aankoop per sTuk
prijs per sTuk

5585859 25 20 3,3 kg 64,80 €

5585860 32 30 3,4 kg 66,70 €

5585861 42 40 3,5 kg 70,40 €

5585862 51 50 3,6 kg 74,20 €

5585863 63 60 3,7 kg 77,80 €

5585864 76 70 3,8 kg 81,50 €

5585865 89 80 4,0 kg 87,10 €

BEVESTIGINGSPENNEN MET BASISPLAAT VOORZIEN VAN GATEN

cello arTikelnr. lenGTe pen 
(in mm)

voor isolaTiemaTerialen 
(in mm)

GewichT per sTuk aankoop per sTuk
prijs per sTuk

5592556 25 20 2,7 kg 40,76 €

5592557 32 30 2,8 kg 44,45 €

5592558 42 40 2,8 kg 50,10 €

5592559 51 50 2,9 kg 55,61 €

5592560 63 60 3,3 kg 61,10 €

5592561 76 70 3,4 kg 64,80 €

5592562 89 80 3,6 kg 68,60 €

APART VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

cello arTikelnr. omschrijvinG sTuk aankoop per sTuk
prijs per sTuk

5585866 Borgringen verzinkt 2,7 x 30 mm 1.000 St. 21,50 €

5585867 Borgringen verzinkt 2,7 x 38 mm 1.000 St. 27,50 €

5585868 Beschermkap 3 mm / PVC wit 1.000 St. 27,50 €

5585869 Beschermkap 3 mm / PP transparant 1.000 St. 26,50 €

Voor bovenstaande prijzen geldt: Franco thuis Biberach (Incoterms FCA), inclusief verpakking, plus wettelijk geldende btW.  
Betalingscondities: 30 dagen netto, levertijd circa 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Er wordt uitsluitend geleverd 
in overeenstemming met onze leverings- en betalingsvoorwaarden en onze gegevensbladen. Voor meer details: www.cellofoam.nl 

Afmetingen basisplaat:  48 x 48 mm - Diameter pen 2,7 mm 
Gaten basisplaat:   Ø 3,2 mm (44 stuks) 
Materiaal:    Basisplaat verzinkt & pen verkoperd 
Verpakkingseenheid:  250 stuks per doos 
Leveringsomvang:   Incl. borgringen van verzinkt plaatstaal (2,7 x 30 mm). 
    Zonder beschermkap.


