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Hangszigetelő préselt műszál 

   

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 
történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 
adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kel l igazodni 
az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

 

 

100 % poliészter szálas lap, fehér színű, hő kötéses, kémiai kötőanyag és gyantamentes, 
alacsony olvadásponttal rendelkező, 170 Celsius fokig hőálló hangszigetelő. Felhasználható 
különféle alkalmazási területeken hő, és hangszigetelésre egyaránt. Alkalmazható fém- és 
műanyag lemezre, gép- és eszközburkolatra stb. A termék környezetbarát, allergénmentes 
(a poliészter szálak belső szerkezete miatt), valamint újrahasznosítható. A termék az UNI 
9177 (1987) norma alapján tűzállóság szempontjából a 1 Osztályba sorolható; További 
besorolása a 2001. Decemberi B. függelék SS UNI E 10.02.977.3 szabvány alapján: 1A 
Osztály. Füst osztály alapján az NF F 16-101 (1988) szerint az F ZERO Osztályba került 
besorolásra. A termék hátlapja 1-2 cm-es közönként 1 cm széles, forró olvasztásos 
technikával ellátott ragasztó csíkokkal van ellátva, melyen szilikonos polietilén védőfilm 
található az anyag teljes felületén. 
 

Felhasználási terület: 
A termék elsősorban gépek belső burkolásához, berendezések béleléséhez, valamint 
személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek szigeteléséhez ajánlott. Kizárólag 
beltéri felhasználásra alkalmas, mert a környezeti elemekkel szemben kevésbé ellenálló. Ne 
tegye ki a terméket szélsőséges időjárási tényezőknek! Csak beltéri használatra javasolt! 
 

Összetevők: 100 % poliészter szál 

Szín: fehér 

Vastagság: 2 cm (+/- 10%) 

Változatok: öntapadós felülettel 

Tárolás: száraz, hűvös helyen (+10oC - +25oC) 

Kiszerelés: 150 x 100 x 2 cm / lap 

Eltarthatóság: 24 hónap 
 

Öntapadó réteggel ellátott termék esetén alkalmazási utasítás: 
A ragasztandó felületnek mindig száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A 
tisztításhoz használjon benzint vagy etilalkoholt. Távolítsa el a polietilén védőfóliát a 
ragasztóról és nyomja a felületre. Minél nagyobb a nyomás, annál jobb lesz a tapadás. 
Használata +18°C alatt nem ajánlott. Szobahőmérsékleten tárolható. Óvja UV sugárzás 
ellen. 
 


