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Właściwości produktu

Doskonałe  pochłanianie hałasu, wysoka 
odporność temperaturowa, mała przewodność 
cieplna, korzystna charakterystyka ogniowa, 
dobra odporność chemiczna, znikoma gęstość 
objętościowa.

Obróbka

Płyty dostępne w wersji samoprzylepnej 
lub bez kleju. Przyklejać tylko do suchego, 

HANNO TECT
Hanno Tect to płyty wykonane z pianki o strukturze otwartych komórek 
wytwarzanej z żywicy melaminowej. 

odtłuszczonego i czystego podłoża. Dobrze 
docisnąć klejoną powierzchnię. Lekko 
dopasować materiał i dociąć ostrym nożem.

Forma dostawy

Płyty o różnych wymiarach:
- samoprzylepne lub nie 
- ze zmodyfi kowaną powierzchnią 
- dostępne w grubościach od 5 do 480 mm 

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięków wg DIN-EN-ISO 10534-2

Częstotliwość w Hz (%)
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Dane techniczne

Kolor szary, biały 
Charakterystyka ogniowa CEN/TS 

45545-2:2009: 
ISO 5660-1 
ISO 5659-2 
ISO 5658-2 
DIN 4102-1 
DIN 5510-2 
DIN 54837 
FMVSS 302 
UL94 HF1 

25mm: MARHE = 28 kW/m² (8142/27168, 
BASF*) 25mm: CIT4=0,15 & CIT8=0,2, 
Dsmax=110, VOF4 = 286 (8142/27167, BASF*) 
CFE = 30,9 kW/m² (8142/27166, BASF*) 
B1 (024200, HFM*) 
S4, SR2, ST2 
(7939/26629-50mm 7939/26602-10mm, 
BASF*) 
spełnione 
spełnione

Toksyczność spalin DIN 5510-2 Załącznik C 
DIN EN ISO 5659-2 

spełnione (PB 60-07-3032, RST*)

 
Maksymalna 
temperatura zastosowania 

DIN EN ISO 2578 
(zdefiniowana w DIN ISO 3386-1) 

1000 h 220 °C 
5000 h 200 °C 
20000 h 180 °C 

Gęstość objętościowa DIN EN ISO 845 9 +2/-1 kg/m3 

Przewodność cieplna DIN EN 12667 < 0,035 W/mK (10°C, d = 50mm) 

Stopień absorpcji hałasu DIN ISO 10534 ≥ 90% (d = 50mm, f = 2000Hz) 

Odkształcenie trwałe pod 
wpływem nacisku 

DIN EN ISO 1856 5 – 30% (22 h, 70 °C, 50%) 

Wytrzymałość na rozciąganie DIN ISO 1798 > 90 kPa 

Wydłużenie przy rozerwaniu DIN ISO 1798 > 10% 

Twardość spęczania DIN EN ISO 3386-1 5 - 10 kPa 

Uwaga

Na skutek absorpcji żywicy melaminowej 
w połączeniu z otwartymi komórkami materiału 
pianki, zawartość wilgoci materiału zmienia się 
w zależności od warunków otoczenia. Związane 
z tym są zmiany wymiarów rzędu wielkości ± 2% 
(wychodząc od średniej zawartości wilgoci). 
Tę właściwość należy uwzględnić podczas 
montażu (przemieszczanie elementów w danym 
klimacie zastosowania). 
Pianki Tect nie należy stosować na zewnątrz / w 
miejscach narażonych na wpływy atmosferyczne. 

W przypadku odpowiednich wymagań można 
uzyskać odporność materiału na wodę i oleje poprzez 
odpowiednie zaimpregnowanie.

Na skutek sposobu produkcji wyrób posiada mieszaną 
strukturę porów. Istnieje możliwość wystąpienia do 10 
porów na m² o średnicy 
5 do 15 mm i nie jest to powód do reklamacji. 

Środki bezpieczeństwa

Na podstawie podanych właściwości 
i dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, 
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że wyrób nie jest niebezpieczny w rozumieniu 
przepisów o produktach niebezpiecznych. Zaleca się 
przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności 
i higieny jak dla wszystkich produktów chemicznych

Zmiana wymiarów w zależności od wilgotności pomieszczenia w temperaturze +23°C

luty 2012

Wilgotność względna w temperaturze 23°C 

Zmiana wymiaru (%)


