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Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tek-
niske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af   hvert produkt, kan disse 
oplysninger kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede 
anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har 
ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af   vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgænge-
lige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.

Dato: 24-08-2020

Materiale specifikation
Cellegummi i EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer)

Klæb 
Gummistrimer i celle EPDM fås med klæb.

Farver
Cellegummi strimler i EPDM fås både i sort, grå og hvid.

Tykkelser
2 mm , 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm og 20 mm.

4 mm, 6 mm, 8 mm og 12 mm kan fås ved forespørgsel.

Egenskaber

Hårdhed shore A: 15° (± 5°)

Hårdhed shore 00: 50° (-10° / +5°) ASTM D 2240

Cellestruktur: Lukket

Arbejdstemperatur: -40° til +95 °C

Sporadisk temperatur: + 130 °C

Massefylde: 120 kg/m3  (± 20)

Hærdemiddel: Peroxid

Varmeledningsevne: 0,0501 Wm-1K-1 ASTM C 518-04

Forlængelse: Min. 150 % ASTM D 412

Trækstyrke: 4,5 kg/cm2 (450 kPa) ASTM D 412

Rivemodstand: 2,80 kg/cm (0,28 kN/m) ASTM D 624

Kompressionsstyrke ved 25%: 0,35 kg/cm2 (35 kPa) ASTM 1056/2000

Kompressionsstyrke ved 50%: 0,70 kg/cm2 (70 kPa) ASTM 1056/2000

Kompression ved 25% i 22 timer: 40 % ASTM D 395

Kompression (30 mm) ved 25% 22 timer: 20 %

Brandklasse: O.K. FMVSS 302 - FIAT 50433

Vandabsorption (3 minutter): 0,13 % ASTM D 1056

Saltsyretest (0,02%) 15 minutter 90 °C: Max svind 3 % EN ISO 11195-2/05

Farve: Sort

Overflade:    Mat

Gummistrimler i cellegummi
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Varianter

Tykkelse Rullebredde Rullelængde

2, 3, 5 og 10 mm 10 mm 20 meter

2*, 3*, 5*, 10* og 15 mm 15 mm 10 meter

2*, 3*, 5*, 10*, 15 og 20 mm 20 mm 10 meter

2*, 3*, 5*, 10*, 15 og 20 mm 25 mm 10 meter

2*, 3*, 5*, 10*, 15 og 20 mm 40 mm 10 meter

2*, 3*, 5*, 10*, 15 og 20 mm 50 mm 10 meter

2*, 3*, 5*, 10*, 15 og 20 mm 100 mm 10 meter

Rullelængder
* 2 - 12 mm tykkelse fås i rullelængder á 20 meter 

** 15 - 20 mm tykkelse fås i rullelængder á 10 meter 

Yderligere rullebredder
Gummistrimler kan ved forespørgsel også leveres i følgende rullebredder:
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 30 mm, 35 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm,  
150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm og 750 mm 

Tykkelsen kan varerie afhængigt af rullebredden. 


