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Rubosil élelmiszeripari kétkomponensű szilikongumik széles választékban egyedi
cukrászati formák készítéséhez.

Ajánljuk cukrászoknak, édesipari felhasználásra és otthoni hobbi célra.

A mai kor egyre szélesebb körben igényli a kézműves termékeket, melyekhez beletartozik az édesipar és
cukrászat is. A kézműves fagylaltok mellett az egyedileg gyártott csokoládé, cukorka és egyedi ízesítésű
torták is egyre népszerűbbek. A különleges ízek mellé az egyedi formavilág is párosul, hiszen az emberek
első benyomását a termékről az eléjük táruló kép határozza meg. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani
szobahőmérsékleten kötő szilikon termékeinkkel, melyekkel bármilyen tárgyról élethű másolatot
készíthetünk, és segítségével egyedi cukrászati formák alakíthatók ki.

A cukrászati önthető szilikon termékeink kötés után
gumiszerűen rugalmas anyaggá válnak, melyből a csoki
formát vagy jégkockát könnyedén kiszedhetjük. Kiváló
formalekövető tulajdonsággal rendelkeznek, a leg
aprólékosabb formákat és azok struktúráját is élethűen
adja vissza. Könnyen kezelhető anyag, bárki pillanatok
alatt elsajátíthatja a szilikon öntés rejtelmeit.

A kétkomponensű cukrászati szilikon használható: egyedi
csokoládé formákhoz és cukorka formákhoz
öntősablonként, egyedi tortadíszek készítéséhez, muffin és
puding formákhoz, egyedi jégkocka és grillázs cukorka,
truffel és bonbon formához. Csak a cukrászok fantáziáján

múlik, hogy milyen tárgyakról készüljön élethű másolat.
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Szilikon forma öntés

A Rubosil folyékony önthető szilikon különböző keménységben és kiszerelésben kapható. A puhább
szilikon öntőanyagokat finomabb és aprólékosabb formák
öntéséhez javasoljuk, a keményebb szilikongumikat
egyszerűbb forma öntéshez kínáljuk. A rugalmas szilikon
sablon többször használható, vízben mosható anyag.

 Élelmiszeripari alkalmazásokhoz kizárólag Rubosil K food
katalizátorral használja, mert egyéb katalizátorok és edzők
mérgezést okozhatnak!

„ Öntse formába elképzeléseit „

Cukrászati szilikon  öntőanyagokról itt olvashat: **KLIKK**

© 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!

2/2

http://szilikongumi.com/szilikon/szilikon-termekek/ontheto-szilikon/ontheto-szilikon-elelmiszeripari-es-cukraszati-formakhoz/

	Cukrászati önthető szilikon
	Rubosil élelmiszeripari kétkomponensű szilikongumik széles választékban egyedi cukrászati formák készítéséhez.
	Ajánljuk cukrászoknak, édesipari felhasználásra és otthoni hobbi célra.


