datový list
soni 1116 ALG
1116 alg je kombinovaný materiál pro tepelnou izolaci i
zvukovou izolaci. Povrchová vrstva se skládá z vysoce kvalitní
hliníkové fólie, která efektivně odráží tepelné záření. Prošívaná
rohož ze skelných vláken, zajišťuje jak tepelnou, tak i zvukovou
izolaci.
Materiál se dodává se spodní samolepící úpravou pro snažší
instalaci materiálu.
Typická oblast použití: v oblastech s vysokými teplotami: stroje
a zařízení, kompresory, stavební stroje, užitková vozidla, autobusy, kolejová vozidla, motorové čluny, jachty

TECHNICKÁ DATA
hořlavost

►splňuje přísnou požární bezpečnostní normu pro automobilový průmysl
fmvss 302, din 75 200
►iso 3795, rychlost hoření < 100 mm/min
►en 45545-2 splňuje hl 3 pro r1 materiály
►splňuje ece r-118, příloha 6, 7 a 8

teplotní stabilita

-40°c do +600°c (při mechanickém uchycení)
-40°c do +120°c (bez mechanického uchycení)

tepelná vodivost / en 12667

≤ 0.037 W/(m.K) při -10°c
≤ 0.038 W/(m.K) při 0°c
≤ 0.039 W/(m.K) při +10°c
≤ 0.041 W/(m.K) při +20°c

ROZMĚRY
produkt

tloušťka [mm]

tolerance tloušťky [mm]

desky [mm]

váha desky cca. [kg/ks]

1116 alg

4.0
7.0

+1.5 / -1
+1.5 / -1

1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

0,43
0,83

výhody

►vysoká tepelná odolnost
►velmi dobrá tepelná izolace
►hliníková fólie nabízí ochranu proti pronikání a usazování prachu, vody, oleje
►jednoduchá přeprava a manipulace díky minimální hmotnosti
►rubová strana se samolepící úpravou
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PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují
ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoli druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezbavují zákazníka povinnosti
vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Technické změny vyhrazeny.
Aktualizace tohoto datového listu naleznete na našich webových stránkách www.soniﬂex.cz
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