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Hőálló fóliahegesztő szilikongumi profilok

Az automata ipari és kisüzemi karos fóliahegesztő gépekhez gyártott magas hőállóságú, hőstabilizált szilikongumi
profilok, négyzetes és téglalap keresztmetszetű szalag, valamint H-alakú és T  alakú kivitelben kerülnek gyártásba.

Hegesztő profil gyártmányainkat fóliahegesztő gépek rugalmas támaszték  és alátét szalag felhasználásokra
ajánljuk. Használatukkal  a különböző vastagságú fólia anyagokon sima, egyenletes hegesztési varrat készíthető.

Igazodva a különböző anyagú  műanyag fóliák hegesztésénél alkalmazott technológiai hőmérsékletekhez, szilikon
fóliahegesztő profil termékeink +200 , +240 illetve +300 Celsius fokig hőálló kivitelben készülnek , 30, 40, 50 , 60 ,
70 és 80 ShoreA anyag keménységekben. 

Profiltermékeink magas hőállóságának köszönhetően kombinált hegesztő gépeken és fóliavágó gépsorokon
egyaránt alkalmazhatók.

Felhasználásuk a csomagolóipar  számos területén elterjedt, pl. töltő gépsorok, automata műanyag fólia, zacskó és
tasak záró gépeken , PE zsák gyártó gépsorokon,  kisipari és háztartási fóliahegesztő és vákuum csomagoló gépek,
valamint automata töltőgépek  forró fűtőszál hőálló és rugalmas alkatrész beépítésére.

Nútos tóliahegesztő szilikon profil
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http://szilikongumi.com/szilikon-termekek/szilikon-profil/foliahegeszto-szilikon-profil/
http://hu-hu.facebook.com/BondexKft/
https://plus.google.com/111801500725676976768
https://twitter.com/bondexszilikon


Hőálló szilikon trapéz profil fóliahegesztőhöz

Hőálló szilikon trapéz profil

Előre egyeztetett méret és műszaki paraméterek alapján, egyedi méretű szilikon T profil termékek
gyártását rövid határidővel vállaljuk.

Szilikon fóliahegesztő profil gyártás VIDEÓ
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Ipari és lakossági hőálló fóliahegesztő szilikonprofil termékek gyártása

Fóliahegesztő szilikon profilok szaküzlete:

Szilikon bolt címe, elérhetőség

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
kis és nagykereskedelme, megrendelés felvétel, értékesítés

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

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
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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