
Cello® Silicone is een afdichtingsmateriaal met een zeer hoge 
hitte- en chemische bestendigheid.

Het hittebestendige siliconenschuim overtuigt door zijn lange 
levensduur en zeer goede weerstand tegen weersinvloeden en 
UV-straling.

Cello® Silicone is verkrijgbaar in 2 versies: 
» Silicone Soft    ►Kleur: zwart 
» Silicone medium ►Kleur: grijs

Toepassingen: Bouw- en landbouwmachines, Machinebouw, 
Medische technologie, Spoorwegvoertuigen

CELLO® SILICONE

GeGevensblad

TECHNISCHE GEGEVENS

silicone soft silicone medium

brandclassificerinG ►Voldoet aan fmvSS 302, din 75 200 
►iSo 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min 
►en 45545-2: 2013 + A1: 2015
 vereiste R22, hl 3 (25 mm, nk)*
 vereiste R10, hl 3 (3-9 mm, nk) 
►ul 94, v-o

►Voldoet aan fmvSS 302, din 75 200 
►iSo 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min 
►en 45545-2: 2013 + A1: 2015
 vereiste R22, hl 3 (25 mm, nk)*
 vereiste R10, hl 3 (3-9 mm, nk) 
►ul 94, v-o

temperatuursbestendiGheid -55°c tot +200°c -55°c tot +200°c

WarmteGeleidinG ≤ 0,060 W/(m.K) bij 10°c (en 12667) ≤ 0,080 W/(m.K) bij 10°c (en 12667)

volumeGeWicht 200 ± 30 kg/m³ (AStm d 1056) 370 ± 30 kg/m³ (AStm d 1056)

treksterkte ≥ 300 kPa (AStm d412-16) ≥ 300 kPa (gb/t 528-2009)

compressiehardheid 25%: 20 ± 5 kPa (AStm d 1056) 25%: 65 ± 10 kPa (AStm d 1056)

rek bij breuk ≥ 90% (AStm d412-16) ≥ 80% (gb/t 528-2009)

Wateropnamecapaciteit ≤ 5% (Q/zlz031-2016) ≤ 5% (Q/zlz031-2016, interne test)

compressie set ≤ 5,0 % bij 100°c (AStm d 1056) ≤ 5,0 % bij 100°c (AStm d 1056)

shore hardheid oo 30 56

AFMETINGEN

product diktes 
[mm]

rolGoederen* plaatGoederen* maattoleranties voor 
Geprefabriceerde onderdelen

Silicone Soft
Silicone medium

3, 10   ± 10%
2, 6     ± 10%

Lengte: 10 m / Breedte: 950 mm
10 mm Soft: 
Langte: 5 m / Breedte: 480 mm

1200 x 900 mm
10 mm Soft: 
1200 x 480 mm

tot     250 mm                   +/-3 mm
van    250 tot 1000 mm      +/-5 mm
van  1000 tot 2000 mm  -5/+10 mm

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 ►Zeer goede afdichting 
►Bestendig tegen hoge temperatuur 
►Hoge weerstand tegen ozon en weersinvloeden 
►Goed bestand tegen chemicaliën 
►Bestand tegen AdBlue

opties ►Silicone nk: Niet zelfklevend 
►Silicone Sk: Zelfklevend (alleen leverbaar als plaatmateriaal of op maat gesneden onderdelen)

opmerkinG ►Bij zelfklevende uitvoering bedraagt de temperatuurbestendigheid in de lijmvoeg max. 100°c. 
►De krimp kan bij blootstelling aan hitte oplopen tot 5%.

*Het is ook mogelijk om andere testen uit te voeren, mits de afname toereiken is.
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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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