
Cello® plakband wordt gebruikt voor het afplakken en vast-
plakken van randen, voor het afdekken en beschermen van 
gevoelige componenten en oppervlakken en voor het afplakken 
van voegen en scheuren. 

Basis zelfklevende uitrusting: acrylaat

 
 

Cello® Plakband

CELLO® PLAKBAND

GeGevensblad

TECHNISCHE GEGEVENS

brandclassificerinG ►Voldoet aan fmvss 302, din 75 200 
►iso 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min 
►Voldoet aan en 45545-2: vereiste r1 + r7 + r17, hl 3 (alu-01 + alu-04) 
►Voldoet aan ece r-118, Bijlage 6, 7 en 8 (Pur-01)

TemperaTuursbesTendiGheid -40°c tot +150°c  
-40°c tot +200°c  (Cello® alu-01)

kleefkrachT / cpa-4.01 Zelfklevende uitrusting op plaatstaal: minimaal 20 n / 5 cm

WaTerdampdoorlaaTbaarheid / iso 15106-3 Bij het afplakken van voegen en snijranden met Cello® alu-01, blijft de water-
dampdichtheid van het aluminium oppervlak ook in het gebied van de verlijmde 
rand behouden.

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

voordelen ►Uitstekende hechting op diverse ondergronden 
►Gemakkelijk om een rand te plakken, omdat het zeer flexibel is, gemakkelijk op  
 lengte te snijden 
►Makkelijke en snelle montage

Cello® alu-01 Cello® alu-04

Cello® pur-01

Cello® vlc-01 Cello® vl-53
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CELLO® PLAKBAND
producT omschrijvinG rek bij breuk / iso 9073-3

Uitrekking van een proefstuk bij 

breekkracht 

TreksTerkTe / iso 9073-3 
 
Max. kracht die bij het uitrekken tot 

de breuk gemeten is

alu-01 Aluminium plakband, zilver, gepreegd, met gaas 
om de scheurweerstand te verhogen

ca. 4% min. 150 n

alu-04 Aluminium plakband, zilver, glad, met gaas om de 
scheurweerstand te verhogen

ca. 2% min. 200 n

vlc-01 Zwarte folie plakband, met gaas ter bescherming 
tegen uitrekken

ca. 25% min. 50 n

vl-53 Antraciet vlies plakband, met gaas ter bescherming
tegen uitrekken

ca. 25% min. 400 n

Pur-01 Zwarte folie plakband, met gaas ter bescherming
tegen uitrekken

ca. 25% min. 50 n

Cello® hr 290 alg-04 afgeplakt met Cello® Plakband alu-04 Cello® 451 afgeplakt met Cello® Plakband vlc-01

AFMETINGEN

producT dikTes
[mm]

breedTes
[mm]

looplenGTes breedTe-aanbevelinG voor heT 
afplakken van randen

alu-01 / alu-04
vlc-01 / vl-53
Pur-01

0,3 ± 0,1
0,9 ± 0,1
0,3 ± 0,1

40, 50, 60, 70 ± 2 33 m/rol Materiaaldikte 10 mm » 40 mm plakband 
Materiaaldikte 20 mm » 50 mm plakband 
Materiaaldikte 30 mm » 60 mm plakband 
Materiaaldikte 40 mm » 70 mm plakband

Andere breedtes op aanvraag
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