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Nagytisztaságú, jó tapadó képességű és nagy rugalmasságú csúszásgátló szilikon termékek gyártása minden
területre. Alakjuk szerint lehetnek szilikon korongok, szilikon lemezek, szilikon műszerlábak és egyedi alakkal
készült lapos kivitelű szilikon lábak.
Anyag: 100% melegen vulkanizált szilikon
Hőállósága: -45C-+200C
A szilikont, mint anyagot sokrétűen lehet használni csúszásmentesítésre. Nagy anyagtisztasága miatt
élelmiszeriparban és gyógyszeriparban vagy orvosi célra is használható.Általában áttetsző transzparens kivitelben
készülnek, de színes változatban is legyártjuk ha beépítésnél az a cél hogy ne látszódjon a csúszásgátló. Hosszú
élettartamú és könnyen tisztítható anyag. Hőállósága miatt forró alkatrészek vagy tárgyak megcsúszása ellen is
használhatók.
A szilikon csúszásgátlók nem csak csúszás elleni védelemhez, hanem rezgéscsillapításhoz is alkalmazhatók.

Szilikon csúszásgátlók felhasználási területei

Kiváló forró konyhai eszközök csúszásmentesítésére, műszerek lábainak megcsúszás elleni védelméhez, üvegből
készült bútorok pl. üvegasztal vagy üvegpolc csúszásgátló alátétjeként, labortechnikai alkalmazásokhoz,
egészségügyi és gyógyszeripari műszerek csúszásmentesítéséhez, HI-FI berendezések csúszás és rezgés
csillapításához stb.
 A vele érintkező tárgyakat horzsolás vagy súrlódás hatására sem színezi meg. 
Különböző keménységben készülnek. Általános keménysége 60 ShoreA (közép kemény) , de rendelhető puhább
kivitelben is.

Csúszásgátló szilikon korongok

A csúszásmenetesítő szilikon korongok különböző átmérővel, vastagsággal és keménységben készülnek. Lehetnek
furattal ellátott és furat nélküli kivitelűek. 
Anyagának tisztasága lehetővé teszi az élelmiszeripari és egészségügyi vagy laboratóriumi alkalmazását.
Nagy rugalmasságú és jó tapadó képességű anyagból készül, hosszú idő után sem keményedik ki, nedvességgel
és UV sugarakkal szemben ellenálló. Színes kivitelben a vele érintkező tárgyakat nem színezi meg még magas
hőmérsékleten sem.
Rögzítése történhet ragasztással vagy a furatos csúszásmentesítő korongoknál mechanikusan csavarral rögzítve. 
Színe áttetsző, de igény szerint színes kivitelben is legyártható.

Használható üvegalátétnek, műszerlábnak, rezgéscsillapító korongnak HIFI alá, ütközőnek sütőajtó fedélhez vagy
gépsoron,  forró tárgyak alá csúszásgátló lábnak stb.

Csúszásgátló szilikon tappancsok

Nagy rugalmasságú szilikonból készül prés technológiával

Működési elve: Nyomásra a szilikon vákuum tappancs alól kiszorul a levegő és vákuum képződik a tappancs és a
sík felületű tárgy között.
A csúszásgátló szilikon tappancsok teljesen zárt rendszerűek ( középen nincs furat) melyek használhatók sík
felületek csúszásmentesítéséhez és rögzítéséhez.  Alkalmasak üvegbútorok pl. asztallap vagy üvegpolc
csúszásmentesítéséhez, de törölközőtartó vagy GPS tartó tappancsnak is kiváló.
Nagy rugalmasság és tapadó képesség jellemzi, napsugárzásnak, UV ugaraknak és nedvességnek ellenáll.
Hőállósága messze a legjobb az egyéb gumikból gyártott tappancsokhoz képest ezért extrém körülmények között is
használható.
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Hőállósága: -45C-+200C

Csúszásgátló szilikon lemezek

A szilikongumi csúszásgátló lapok alkalmasak nagyobb felületű tárgyak csúszásmentesítéséhez vagy
rezgéscsillapításához. Kiváló elektromos szigetelő ezért ilyen jellegű feladathoz is használható. Magas hőállósága
miatt alkalmas meleg üzemű gépalkatrészek csúszásmentesítéséhez is. Mivel rossz hővezető forró vasalók alá
vagy műanyagiparban és gumiiparban forró szerszámok alá is kiválóan használható mint hőálló csúszásmentesítő
lemez.
A csúszásmentesítő szilikon lemezek különböző befoglaló táblaméretben készülnek.

Préselt szilikon alátét
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Préselt szilikon formadarab

Furatos szilikon tömítés
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Szilikon üvegalátét
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Szilikon műszerláb

Befoglaló méretei: 100×100 mm,  200×200 mm,  315×315 mm,  800×600 mm
A szilikon lemezekből egyedi formájú lapos csúszásgátlókat is gyártunk rövid határidővel megadott rajz vagy minta
alapján.
Hőállósága akár 275C is lehet ( hőstabilizált változatban)
A csúszásgátló szilikon lap többféle keménységben készülhet, de általános keménysége 60 ShoreA ami a gumiipari
szabványban középkeménységnek számít.
315×315 mm-es szilikon lapokat 20ShoreA -80ShoreA keménységig gyártjuk 1-10 mm lapvastagságig akár egyedi
színben is !

Szilikon műszerláb

A szilikon műszerlábak kiváló minőségű nagy rugalmasságú, nagy anyagtisztaságú hőálló szilikonból készülnek.
Tapadása csúszósabb sík felületen is kiváló pl. üveg vagy lakkozott fa felület.

Anyaga préseléssel előállított melegen vulkanizált szilikon.
Vállaljuk egyedi műszerlábak gyártását műszaki rajz vagy hozott minta alapján szerszámtervezéssel és
szerszámgyártással együtt!
Alakjuk szerint lehetnek egyedi formájú forgástestek (kúpos, hengeres), lapos négyzetes – téglalap alakú, vagy kör
alakú csúszásmentesítő szilikon lábak.
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Szilikon műszerláb rögzítése

A szilikon műszerláb rögzítése lehet lemezre pattintható, ragasztható, vagy a műszerláb üreges részébe
csúsztatható kivitel.

A szilikongumiból készült műszerlábak többféle funkciót is elláthatnak mivel a hőállósága és rugalmassága,
anyagtisztasága lehetővé teszi speciális helyen történő beépítését is.

Hőállósága miatt forró, vagy meleg üzemű gépek és berendezések egységeinek távtartásához,
rezgéscsillapításához, csúszásmentesítéséhez is használható.

Kémiailag semleges tiszta anyaga miatt orvosi műszerekhez, gyógyszergyárban és élelmiszeriparban használt
műszerdobozok, vezérlőegységek, számítógépek, klaviatúrák csúszásmentesítéséhez is használható. Nagyobb
szilikon lábak bútorok csúszásmentesítésére is használhatók pl. szék vagy asztal lábába kialakított furatba
csúsztatható.

Nem csak csúszásgátló szilikon lábként hanem rugalmas ütközőként is használható legyen szó meleg vagy hideg
térben történő alkalmazásról.

Hőállósága általános kivitelnél: -45C-+200C,  

hőstabilizált változatánál akár:  +275C tartós hőállóság

A szilikon műszerlábakat színes kivitelben is elkészítjük !

Szilikongumi csúszásgátló gyártás VIDEÓ

Préselt és stancolt szilikon csúszásgátló termék szaküzlet cím

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme, értékesítés

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

Tel./Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 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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