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Bordázott szilikon csövek

Bordás cső alakú szilikon profilok

Külső vagy belső bordás szilikongumi csövek gyártása.

A bordázat a szilikon csöveket védi a mechanikai behatásoktól és a cső megtörése is csökken. Magas
hőmérsékleten a külső bordák az amúgy is rossz hővezető szilikon cső falát a forró felületekkel érintkezve  a
hőátadást minimálisra csökkenti.

Melegen vulkanizált szilikon kaucsukból készül.

Tulajdonságai közé tartozik a rugalmasság, a nagy szakítószilárdság, a hideg és meleg hőtűrés, -45°C – + 180°C
között, UV és ultraibolya sugárzás ellenállóság, víz és portaszítás, savas, lúgos, sós oldatok elleni rezisztencia, az
élettartalma más gumi csövekhez képest sokszorosa. Kül- és beltéri alkalmazás során a tulajdonságai nem
változnak. Forró hőnek és levegőnek ellenáll, sterilizálható, ezért többször is felhasználható. Igények esetén,
gyártunk emelt hőállóságú bordázott szilikongumi tömlőket, ami

+275°C-ig hőálló, ciklikusan +300°C-ot bír.

A külsőleg bordázott csövek mechanikai tulajdonsága a külső borda miatt megnövekszik. Nyomásállósága
emelkedik az általános szilikon tömlőhöz képest.  A mechanikai sérüléseknek jobban ellenáll.

Ajánlott elektromos drótok, vezetékek kötegelésére, szigetelésére, forró folyadék szállítására, levezetésére,
fogantyúként történő használatra különböző átmérőjű fémcső felületek burkolására. Feldarabolva továbbító görgők
külső bordásítására. A bordás szilikon csövet kizárólag szilikon ragasztóval lehet végteleníteni és rögzíteni. 
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Szilikon bordás cső

A belsőleg bordázott szilikon csövek kiválóan alkalmasak vékonyabb falvastagságú tömlők gyártásánál, ahol az
alkalmazás során szükség van a cső kellő merevségére. A belső bordázatnak köszönhetően kevésbé törik meg,
megfelelő tartást biztosít. Az összetapadási lehetőség is kiküszöbölhető a bordák segítségével.

Vállalunk egyedi bordázattal ellátott csövek gyártását igényelendő külső és belső átmérővel, hozott minta vagy
műszaki rajz alapján.

SZILIKON CSŐ EXTRUDÁLÁS VIDEÓ

Szilikon cső szaküzlet

Bondex szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés :

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16:00 óráig  Sz-V: zárva

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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