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Extrudált  D alakú szilikonprofil gyártmányainkat széles méretválasztékban, különböző anyagminőségekben, üreges
és tömör kivitelekben gyártjuk tömítéstechnikai alkalmazásokra..

Geometriai kialakításnak köszönhetően széles körben alkalmazzák az általános ipari  felhasználáson túl,
mezőgazdaság, gépipar, élelmiszeripar, gyógyszeripar és elektromos ipar tömítési megoldásaira, magán és hobbi
célú házilagos tömítések kivitelezésére.

A szilikon D profilok kiváló anyagtulajdonságának köszönhetően, hideg és meleg környezetben, kül és beltéren
történő tömítési feladatokra egyaránt használható.

Profil kialakításukat tekintve készülhetnek tömör és furatos kivitelben, vékony és nagy falvastagsággal, ezzel
alkalmazkodva a megfelelő tömítési feladat ellátására.

Széles hideg és hőtűrő képességének köszönhetően, jóval a fagypont alatti hidegeknek valamint a magas
hőmérsékletű technológiákban is felhasználható. Hőállóságuk -45-+180C. ami hőstabilizátorok hozzáadásával:-45
C – +300 Celsius fokra emelhető.  A hőstabilizált kivitelben gyártott szilikongumi D profilok vasoxid vörös  és krém-
fehér színekben készülnek.

Igazodva a felhasználási körülményekhez profiltömítéseink különböző színes kivitelben és  anyagkeménységekben
készülhetnek. Mind az  ipari minőségben gyártott, mind pedig az egészségügyi és élelmiszeripari minőségű
tömítések rendelhetők általános, magas vagy emelt hőállóságú változatokban. Beépítésük és rögzítésük nútba
építéssel és ragasztással történhet.

Ragasztásos rögzítéshez  a Wacker E-43 típusú ecetsav bázisú szilikon ragasztót ajánljuk, amit a rendelésre
legyártott vagy raktárkészletről biztosított tömítéssel együtt megrendelés esetén biztosítunk.

A szilikon D profil tömítések felhasználási területit, a különböző minőségek és hőálló változatokon túl, elsősorban
méretük valamint tömör és üreges ( alagút profil ) kivitelük határozza meg.
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Hőálló szilikon D profil

Hőálló szilikon D tömítés

2/4



Pálinkafőző tömítés

Szilikon profiljaink alkalmasak hőálló autokláv tömítés, sütőipari kemence tömítés, laborkemence és
szárítószekrény ajtótömítésére, élelmiszeripari tartályfedél tömítés készítéshez, erjesztő tartályok,
lepárló berendezés és pálinkafőző tömítés,  hűtő kamra ajtók és gépjármű felépítmények szigetelt
ajtótömítésre.

A kis méretű vékony falvastagságú d-alakú tömítőprofilok, akna fedél tömítésre, különböző
tárolódobozok, lámpa armatúrák és nyílászárók szigetelő felhasználására használhatók. Furat
nélküli tömör kivitelben gyártott szilikongumi D profil termékeink nagy záróerővel rendelkező
helyeken, pl. hidraulikus záródású ajtók,  vákuumkamra szigetelő tömítés vagy különböző
rugalmas ütköző profil alkalmazásokra nyújtanak megoldást. Otthoni célú, háztartási alkalmazások
során egyedi készítésű pálinkafőző berendezések tömítésére, garázsajtó szigetelésre vagy a
házilag épített zuhanyzó túlfolyó gátló kialakítására egyaránt alkalmazhatók.

Előre egyeztetett műszaki paraméterek vagy termékminta alapján, rövid határidővel vállaljuk
egyedi méretű szilikon D profil tömítések gyártását.

Szilikon D profil gyártás VIDEÓ

D alakú szilikon tömítőprofilok raktárról kaphatók !
3/4



Szilikon profil szaküzlet:

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetősége

Bondex Kft szilikon szaküzlet – bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

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