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Szilikon autokláv tömítések

Autokláv ajtótömítés alkalmazására gyártott hőálló szilikon profilcsaládunk.

Extrúziós technológiával készült rugalmas  szilikon autokláv profiltermékeink, kiváló termikus és mechanikai
anyagtulajdonságokkal, valamint széles vegyszerállósággal rendelkeznek.

Az FDA 21, CFR konform szilikonkaucsuk alapanyag felhasználásával készült  tömítőprofil termékeink magas
hőállósága és jó rugalmassága, kiváló tömítőképességet eredményez .

Emiatt az autókláv szilikonprofil gyártmányaink  élelmiszeripari és gyógyszeripari csírátlanításnál,  többször
használható kórházi eszközök sterilizálásnál,  gumiipari vulkanizálás során, különböző vegyipari kioldó és bepárló
technológiáknál, valamint számos gyártástechnológiában alkalmazott autokláv berendezés szigetelő tömítésére
használható.

Az egyszerű geometriájú tömör, kör alakú zsinóros és négyzet vagy téglalap formájú hőálló autokláv tömítéseken
túl,  D alakú és V alakú profilok  valamint  speciális kialakítású  szárnyas, más néven uszonyos szilikontömítéseken
keresztül, széles választékban kínálunk megoldást az autokláv berendezések megfelelő tömítésére.

A hőálló tömítés végtelenítésére az alkalmazási terület alapján, Wacker E-43 vagy a Wacker E43 N típusú ecetsav
bázisú RTV-1 -es egy komponesű szilikon ragasztókat ajánlunk.  Az autokláv berendezés végtelenített rugalmas
szilikongumi tömítése, a tömítőprofil megfelelő méretre vágását követően, műhelymunkát nem igényelve házilag
kivitelezhető a szilikon ragasztókkal.
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D alakú szilikon tömítések autoklávhoz
Fogászati autokláv tömítés

Legyen szó nagy méretű ipari autoklávokról,
élelmiszeripari csíramentesítő,  egy és kétajtós nagy
térfogatú gyógyszeripari, laboratóriumi,  mikrobiológiai,
biotechnológiai gőzsterilizátor berendezésről,  vagy
kisebb térfogatú asztali autoklávról, pl. fogászati mini
autokláv, a számos szilikon tömítő profil kínálatunkon
túl, egyedi igényeknek megfelelően kialakított szilikon
autoklav tömítés gyártásával állunk partnereink
rendelkezésére.

Szilikon autokláv tömítés gyártás VIDEÓ

Egyedi méretű és kialakítású gőzstelizáló és
autokláv tömítés gyártás !

Hőálló szilikon autokláv tömítések megvásárolhatók vagy megrendelhetők az
alábbi címen:

Szilikon szaküzlet cím, elérhetőség

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
nagy és kiskereskedelme, értékesítés

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

2/3



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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