
 

Hanno®-Schaum HW36/B2 

Technikai adatlap 

 

1. Termékleírás 

Poliészter bázisú, nyílt cellás Poliuretán hab. 

2. Termék tulajdonságok 

• Tűzvédelmi szabvány: Megfelel a DIN 4102-B2, és a U L94 – HF 1-es szabványoknak 
• Nagyfokú rugalmasság, alaktartó képesség 
• Jó hidrolízis tűrés 
• Mérsékelt UV állóság 

3. Alkalmazási terület 

Autóipar, gépipar, zajcsillapító tokozások, zajcsökkentő burkolatok, zajárnyékoló falak. 

4. Felhasználás 

A Hanno HW36/B2-es anyag elérhető öntapadó réteggel is, könnyen vágható, felhasználása egyszerű. 

5. Szállítási forma 

Táblás formában, lapra szabva, stancolva öntapadó felülettel. 

6. Megjegyzés 

A Hanno HW36/B2 anyag lágy hab szerkezete miatt feldolgozás közben (lyukasztás, vágás, sajtolás, tekercselés stb.) 
méretváltozás lehetséges. A tűréshatárok kielégítik a DIN 7715-P3 előírásait. Stabilitásra vonatkozó speciális igény 
esetén kérem, keresse fel ügyfélszolgálatunkat. 
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7. Környezeti tulajdonságok, kezelés 

A Hanno-Schaum HW36/B2-es anyagot hulladékgyűjtő helyre, vagy szemétégetőbe kell szállítani. Vegyük figyelembe 
a hulladékkezelésre vonatkozó helyi szabályozást. 

8. Technikai adatok 

Szín Antracit 

Sűrűség EN ISO 845 33 ± 3 kg/m³ 

Nyomószilárdság EN ISO 3386 5 ± 1 kPa (40% Deformáció) 

Szakítószilárdság EN ISO 1798 >80 kPa 

Nyúlás EN ISO 1798 >120% 

Tűzállóság 

FMVSS302/DIN 75200 <100 mm/perc, SE 

EN 13501/DIN 4102 E/B2 Osztály 

UL 94 HF1 

Alkalmazási hőmérséklet -40°C és +100°C között 
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9. Tisztítás 

A termék nem szennyezi a környezetet. Az előforduló ragasztó anyag maradványok benzinnel eltávolíthatók. Más 
tisztítószer esetében vegyük figyelembe a tisztítószerre vonatkozó biztonsági előírásokat. 

10. Alaktartás 

Mérettolerancia: megfelel a DIN 7715-P3 számú szabvány előírásainak. 

11. Felelősség korlátozás 

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a 
mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a 
hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki 
változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillaspitas.net és a 
www.techfoam.hu weboldalakon. 
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