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Szilikon zsír agráripari felhasználásra

Agrosil szlikonzsír

Széles hőmérséklettartományon használható, kiváló víztaszító tulajdonságú szilikonzsír mely agráripari
gépek és gépalkatrészek kenésére lett kifejlesztve.

Kiváló víztaszító ezért jó korrózió és rozsdásodás ellen, széles hőmérséklettartományon belül használható,
kiváló elektromos szigetelő, összetapadás csökkentő azért oldható kötéseknél és O gyűrűk vagy
tömítőanyagok kenéséhez jól használható, kiváló siklató és csúsztató tulajdonságú szilikon kenőzsír.

Áttetsző, vazelin állagú nagytisztaságú szilikonzsír mely használható mezőgazdasági gépek,
öntőzőberendezések és felszerelések kenéséhez.

Alkalmazási területei:

Oldható kötések kenésénél használható ezért permetező gépek és öntözőberendezések csőkötéseinél tesz
jó szolgálatot

Kiváló vízlepergető tulajdonságú ezért gumi, műanyag vagy fém felületeknél védőréteget képez a felületen
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Szilikonzsír agrár és mezőgazdasági használatra

Az AGROSIL szilikonzsír kémiailag közömbös ezért lúgos és savas leveknél pl. savanyítólé vagy permetlé
ellen védi kézre kenve a bőr felületét.

Kiváló siklató, csúsztató tulajdonságú ezért műanyag, fém, gumi vagy bőr felületeket védi a súrlódás ellen (
műanyag és fém csapágyak kenéséhez, gumi harangok zsírzásához és golyóscsapok kenéséhez kiváló).

Használható: -45C-+200C-ig – zsírzó és csúsztató képessége nem szűnik meg a két határérték között

Agrosil szilikonzsír kiszerelései: 50 gr, 200 gr, 500 gr,

Körszelvényű tömítőzsinór gyártás VIDEÓ

Mezőgazdasági és agráripari célú szilikon zsír termékünket megvásárolhatja :

Szilikon szaküzletünkben, cím és elérhetőségek

Bondex Kft. szilikon bolt – szaküzlet
kis és nagykereskedelem, termék 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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Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
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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