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Hőálló szilikon kenőzsír élelmiszeripari gépek kenéséhez

OÉTI által bevizsgált hőálló szilikonzsír, OÉTI engedély száma: 3039/2004

Nagytisztaságú áttetsző hőálló szilikonzsír mely alapjaiban és tulajdonságokra hasonlít az általános
adalékmentes szilikonzsírok tulajdonságaival de a kenőanyag megfelel az élelmiszeripari követelményeknek
és szigorú minőségellenőrzésen megy át.

Az élelmiszeripari szilikonzsír áttetsző, nagytisztaságú vazelin állagú kenőanyag mely alkalmazható magas
és alacsony hőmérsékleten élelmiszeripari gépek és konyhai berendezések kenéséhez. Használat során
rendeltetésszerűen nem, de alkalmanként érintkezhet élelmiszerrel. Nincs semmilyen toxikus mellékhatása,
hosszú ideig eltartható.

Élelmiszeripari szilikonzsír alkalmazási területei:

Használják kávégépek és kávéfőző automaták zsírzásához, sütőipari és pékipari kemencék és hőalagutak
forró zsanérjaihoz, csapágyaihoz, tűzhelyek ajtajának és pántjainak kenéséhez, fagylaltgépek hideg
felületeinél csúszkák és csapágyakhoz, nagykonyhai berendezések zsírzásához, otthoni konyhai gépek pl.
kenyérsütő gép forgó alkatrészeinek kabantartásához. Kitűnően használható tapadásgátló anyagként
élelmiszeripari tartályok tömítéséhez és zárásához, váltakozó hőmérsékleten működő élelmiszeripari
berendezések kenéséhez.

Hőálló élelmiszeripari szilikon kenőzsírok raktárról azonnal kaphatók!
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Élelmiszeripari szilikonzsír

Silorub M-FOOD és Rubosil élelmiszeripari szilikon zsír néven kerül forgalomba

Fehasználhatósági tartománya: -40 °C – +200 °C

Gyulladási hőmérséklet: +450 °C

Cseppenéspont: +250 °C

Kiszerelése: 50 gr, 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg,

Hőálló élvédő gumi gyártás VIDEÓ

Élelmiszeripari szilikon zsír szaküzlet : kávé automaták és gépek, italadagoló szelepek,
csapágyak és háztartási gépek kenésére

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetősége

Bondex Kft. szilikongumi szaküzlet és bolt
kis és nagykereskedelme

2/3



Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás lakossági és ipari vásárlóknak:
Árukiadás: Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig, Sz-V.:  ZÁRVA

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
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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