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„Öntse formába elképzeléseit!”

Az élelmiszeripari önthető szilikon formagumik használhatók egyedi cukrászati és édesipari formákhoz, muffin
formákhoz, egyedi tortadíszekhez, jégkocka készítő formákhoz, bonbon és csoki formákhoz, szaloncukor és grillázs
cukor formához.

Rubosil élelmiszeripari szilikongumik OÉTI engedéllyel

Élelmiszeripari önthető szilikon otthoni és ipari felhasználásra élelmiszerek formáinak egyedi elkészítéséhez.

Az önthető szilikon két komponensből áll: az egyik maga a folyékony halmazállapotú szilikon, a másik az
élelmiszeripari katalizátor vagy más néven edző, ami a kötéshez szükséges.

A kétkomponensű szilikon nagy felhasználója az élelmiszeripar és azon belül is a cukrászat vagy cukrász ipar.
Szinte csak a felhasználók kreativitásán és elképzelésein múlik, hogy milyen alakzatokat szeretnének formába
önteni.

Egy névnapot vagy születésnapot, vagy egy nagy családi eseményt feldobhatunk egyedileg elkészített
tortadíszekkel és csokiformákkal, amit saját kezűleg vagy kisipari körülmények között is gyorsan elkészülnek.
Önthető szilikon családunk abban nyújt segítséget, hogy Ön a leg tökéletesebb és leg élethűbb formákat varázsolja
az asztalra és mindenki örömét lelje a formák varázslatos világában.

Az önthető szilikonok használhatók: egyedi tortadíszek készítéséhez, cukorka formákhoz (pl. grillázs cukor),  muffin
formához, egyedi jégkocka készítéshez, puding formákhoz, fagylaltok díszítő formáihoz, aszpik készítéséhez,
bonbon és szaloncukor készítéshez, csokoládé formákhoz.

Az élelmiszeripari folyékony szilikon nagy előnye hogy nem kell drága szerszámokat készíteni a megálmodott
formákhoz, hanem a szilikon segítségével bármilyen tárgyról könnyen levehetjük a negatív formáját.

A Rubosil élelmiszeripari önthető szilikonok különböző keménységben és kiszerelésben kaphatók.

Minél kisebb a jelzőszám annál puhább anyagról beszélünk. A puhább anyagokat aprólékos formák
mintavételezéséhez, a keményebb szilikongumikat egyszerűbb formák elkészítéséhez javasoljuk.

Rubosil élelmiszeripari szilikongumik keménység szerint:

Rubosil SR 20, Rubosil SR 26, Rubosil SR 30,

Rubosil SR 35, Rubosil SR 38, Rubosil SR 40,

Kiszerelései: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg

Fontos! Ha élelmiszeripari formákhoz készít szilikon sablonokat mindig élelmiszeripari katalizátort használjon !! –
egyéb katalizátorok mérgezést okoznak

Élelmiszeripari katalizátor: Rubosil K Food

1 kg anyaghoz 50 ml Rubosil K Food katalizátort használjon

Katalizátorok kiszerelések szerint: 25 ml, 50 ml, 250 ml, 1 liter
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Élelmiszeripari szilikon öntőanyagok és a hozzá tartozó katalizátor folyamatosan kapható!

Rubosil önthető kétkomponensű szilikon család
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Szilikon öntő forma
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Szilikon forma öntés
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Cukrászati önthető szilikon sablon
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Szilikon héj öntőforma gipsz támasztékkal Rubosil SR30 szilikonból
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Kétkomponensű szilikon
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Kétrészes szilikon gipsz öntőforma Rubosil szilikonból

Rubosil önthető szilikon
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Kétkomponensű szilikon szett
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Rubosil RTV-2 szilikon
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Önthető szilikon szett finom formákhoz
Folyékony szilikon
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önthető szilikon édesipari formákhoz
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Szilikon forma leválasztása
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Önthető szilikon homogénre keverése

Élelmiszeripari szilikon forma csokoládéhoz

Élelmiszeripari szilikon öntés VIDEÓ

RUBOSIL élelmiszeripari önthető szilikonok szaküzletünkben raktárról kaphatók !

Élelmiszeripari önthető szilikon megvásárolható:

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme, rendelés felvétel, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V: zárva
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Telefon /Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 946-8122, 0620 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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