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tel. (012) 416-36-36
tel. kom. 606 601 761
e-mail: info@akustykaprzemyslowa.pl
www.akustykaprzemyslowa.pl

Zastosowania:
• redukcja pogłosu w halach przemysłowych
• wyciszanie maszyn
• wyciszanie instalacji HVAC
Cechy produktu:
• wysoka odporność na temperaturę, 
• niska przewodność cieplna,
• dobre właściwości przeciwpoża-

rowe, ograniczona palność, 
• dobra odporność chemiczna, 
• niska gęstość pozorna, 
• doskonałe właściwości pochłaniania dźwięku
• dostępna również z powłoką aluminiową 

– Hanno Tect AL

Hanno®-Tect, Hano-Tect AL
Hanno®-Tect to pianka dźwiękochłonna wykonana z żywicy melaminowej. Wytrzymałość 
temperaturowa nawet do 200°C.

Forma dostawy 
• przycięcia, wytłoczki 
• samoprzylepna
• dostępne grubości od 5 do 480 mm 
wymiary standardowe płyty 2500x1250mm

Aplikacja
Stosować na suchych, odtłuszczonych i czystych podło-
żach. Dokładnie docisnąć do powierzchni. Można łatwo 
dopasować materiał i dociąć go do pożądanego rozmiaru. 

Wskazówki
W zależności od warunków otoczenia, w związku z zacho-
waniem absorpcyjnym żywicy melaminowej w połączeniu  
z otwartymi komórkami pianki zmianie ulega zawartość 
wilgoci materiału. W związku z powyższym zmieniają 
się wymiary – są to zmiany rzędu ± 2%, które należy 
uwzględnić podczas procesu produkcyjnego (magazyno-
wanie produktów w klimatyzowanym pomieszczeniu).

Produkt Tect nie może być stosowany na zewnątrz 
pomieszczeń. Szara farba nie jest odporna na działanie 
promieniowania UV i mogą pojawić się odbarwienia. Struk-
tura porów produktu jest ściśle związana z jego produkcją. 
Pojawienie się do 10 porów o średnicy 5-15 mm na 1m² nie 
stanowi powodu do reklamacji.

W razie potrzeby, produkt może być poddany impregnacji 
hydrofobowej i oleofobowej – Hanno Tect-o-phob.

Pochłanianie dźwięku w rurze impedancyjnej zgodnie  
z ISO 10534-2

Pochłanianie dźwięku w komorze bezechowej zgodnie  
z EN ISO 354
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Kolor Szary
Właściwości przeciwpożarowe CEN/TS 45545-2:2009:

ISO 5660-1
ISO 5659-2
ISO 5658-2

DIN 4102-1
DIN 5510-2
DIN 54837
ISO 5659-2
FMVSS 302
UL94

RST* – [Railway System Testing]
6&50mm: MARHE = <60 kW/m2 (P60-11-5020&5021)
6&25mm: CIT<0,75; Ds<200; VOF4<300
(P60-11-3262& 3263& 4024& 4025)
CFE>20 kW/m2 (P60-11-5020&5021)
B1
S4, SR2, ST2 (P60-15-0179-5mm & 0375-100mm RST*) 5 &
25mm: FED30 < 1 (P60-13-3498 & 3499, RST*)
SE
V
HF1

Maksymalna temperatura stosowania DIN EN ISO 2578
(według ISO 844)

1000 h >200 °C
20000 h >150 °C

Gęstość objętościowa DIN EN ISO 845 9 ±1,5 kg/m3

Przewodność cieplna EN 12667 < 0,035 W/mK (10°C)
Stopień pochłaniania dźwięku DIN ISO 10534 ≥ 90% (d = 50mm, f = 2000Hz)
Odkształcenie trwałe po ściskaniu DIN EN ISO 1856-5 5 – 30% (22 h, 70°C, 50%)
Wytrzymałość na rozciąganie DIN ISO 1798 >120kPa
Wydłużenie przy zerwaniu DIN ISO 1798 >18%
Wytrzymałość na ściskanie DIN EN ISO 3386-1 >9 kPa

Trwałość kleju akrylowego 9 miesięcy – oryginalnie opakowanie (lub podobne), suche 
pomieszczenie, 5-30°C, ochrona przed promieniowaniem UV

Środowisko i usuwanie odpadów
Hanno Tect powstał bez użycia chlorowcowych węglowo-
dorów. Produkt nie jest szkodliwy dla wody. 
Odpady Hanno-Tect mogą być poddawane recyklingowi. 

Instrukcje bezpieczeństwa
Mając na uwadze istniejące informacje oraz doświad-
czenie, produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w 
rozumieniu przepisów o substancjach niebezpiecznych 
oraz odpowiednich dyrektyw WE. Zalecamy jednak zacho-
wanie wszelkiej ostrożności podobnie jak w przypadku 

stosowania materiałów roboczych. Proszę pamiętać, aby 
nie wdychać pyłu, który może powstać w trakcie pracy.

Ograniczenie odpowiedzialności 
Niniejsza karta danych zawiera niewiążące informacje 
i nie zapewnia gwarancji. Określone instrukcje użytko-
wania mają być dostosowane do konkretnych warunków. 
Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia możliwości 
zastosowania produktu przez przetestowanie go w celu 
uniknięcia błędów, za które nie ponosimy odpowiedzial-
ności. Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian tech-
nicznych. 

Odporność chemiczna pianki Tect
Za kryterium oceny posłużyła wytrzymałość na odkształcenie przy ściskaniu zgodnie z ISO 3386-1 (40% skrócenie 
względne, 4. cykl obciążenia). Dane te mają zastosowanie do temperatury badania wynoszącej 23°C.

Środek Ocena Środek   Ocena Środek  Ocena 
Alkohol Kwas Ług  

Alkohol butylowy + Kwas mrówkowy + Woda amoniakalna 25% + 
Alkohol etylowy + Kwas octowy + Węglan sodu 25% + 
Glikol + Kwas mlekowy + Ług sodowy 40% + 
Gliceryna + Kwas fosforowy + Inne  
Alkohol izopropylowy + Kwas azotowy - Roztwór podchlorynu sodu +

Kwas solny - Roztwór chlorku sodu +
Kwas siarkowy - Woda +
Kwas cytrynowy + Nadtlenek wodoru +

Węglowodór Ester Inne rozpuszczalniki
Benzyna + Octan butylu + Eter glikolu +
Olej napędowy + Octan etylu +
Nafta + Keton +

Aceton +


