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Cukrászati önthető szilikon

Cukrászati önthető szilikon Rubosil élelmiszeripari kétkomponensű szilikongumik széles választékban egyedi
cukrászati formák készítéséhez. Ajánljuk cukrászoknak, édesipari felhasználásra és otthoni hobbi célra. A mai kor
egyre szélesebb
TOVÁBB
in Kétkomponensű szilikon

Önthető szilikon webshop

Önthető szilikon webáruház Kétkomponensű önthető szilikonok webáruháza Webshopunkban különböző önthető
kétkomponensű szilikongumi kapható, melyek személyesen Murányi utcai szilikon szaküzletünkben vagy igény
szerint kipostázva is átvehetők. Az
TOVÁBB
in Önthető szilikon webáruház, Szilikon értékesítés

Szilikon ragasztó azonnal raktárról !

Wacker E-41 szilikon ragasztó, Wacker E-41 szilikon ragasztó, FBS szilikon ragasztó és tömítő Szilikon termékek
ragasztásához kínálunk egy komponensű hőálló szilikon ragasztókat, melyekkel szilikon termékek egymással, és
TOVÁBB
in Hőálló szilikon ragasztó

Embrió profil

Szilikon embrió profilok gyártása SOFA és DUFA nyílászárókhoz. Az embrió profil használható egyéb, régebbi
típusú ajtókhoz és ablakokhoz ott, ahol gumiból készült embriótömítés volt beépítve. A
TOVÁBB
in Nyílászáró tömítés

Ablak szigetelő szilikon profilok

Szilikon nyílászáró tömítések gyártása ajtóhoz és ablakhoz Utólagosan beépíthető szilikon tömítő profilok gyártása
fa nyílászárókhoz. Energiát spórolhat a Hun-strip szilikon szigetelő profiljainkkal melyeket perbáli üzemünkben
külföldi
TOVÁBB
in Nyílászáró tömítés, Szilikon tömítő profil

Szilikon csövek ördögbot és virágbot készítéshez

Szilikon csövek zsonglőr játékokhoz, ördögbothoz és virágbothoz Színes szilikon cső gyártás ördögbot és virágbot
készítéshez Ki ne ismerné a közterületeken gyakran látható, nyilvános rendezvényeken zsonglőrtrükkökben
szerepelő
TOVÁBB
in Szilikon tömlő

Transzparens szilikon cső gyártás
1/4

http://szilikongumi.com/hirek/
http://szilikongumi.com/hirek/cukraszati-ontheto-szilikon/
http://szilikongumi.com/hirek/cukraszati-ontheto-szilikon/
http://szilikongumi.com/hirek/category/oentheto-szilikon-webaruhaz/ketkomponensu-szilikon/
http://szilikongumi.com/hirek/oentheto-szilikon-webshop/
http://szilikongumi.com/hirek/oentheto-szilikon-webshop/
http://szilikongumi.com/hirek/category/oentheto-szilikon-webaruhaz/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-ertekesites/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-ragaszto-azonnal-raktarrol/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-ragaszto-azonnal-raktarrol/
http://szilikongumi.com/hirek/category/hoallo-szilikon-ragaszto/
http://szilikongumi.com/hirek/embrio-profil/
http://szilikongumi.com/hirek/embrio-profil/
http://szilikongumi.com/hirek/category/nyilaszaro-toemites/
http://szilikongumi.com/hirek/ablak-szigetelo-szilikon-profilok/
http://szilikongumi.com/hirek/ablak-szigetelo-szilikon-profilok/
http://szilikongumi.com/hirek/category/nyilaszaro-toemites/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-toemito-profil/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-csovek-ordogbot-es-viragbot-kesziteshez/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-csovek-ordogbot-es-viragbot-kesziteshez/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-toemlo/
http://szilikongumi.com/hirek/transzparens-szilikon-cso-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/transzparens-szilikon-cso-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/orvosi-szilikon-termekek/
http://szilikongumi.com/hirek/egyedi-palinkafozo-szilikon-tomites-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-profil-tervezes-es-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/elektronikai-beagyazo-szilikon-ketkomponensu-kioento-szilikongumi/
http://szilikongumi.com/hirek/hoallo-kemenceajto-tomites-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-termekek-gyartasa-es-ertekesitese/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-termekek-kulso-megjelenese-2/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-kesztermekek-vegyszerallosaga/
http://szilikongumi.com/hirek/melegen-vulkanizalt-szilikon-mechanikai-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-gyartmanyok-hoallosaga-2/
http://szilikongumi.com/hirek/a-szilikon-fo-jellemzoi/
http://hu-hu.facebook.com/BondexKft/
https://plus.google.com/111801500725676976768
https://twitter.com/bondexszilikon


Hőálló, nagy tisztaságú, transzparens szilikon csövek gyártása az iparágak minden területére Használható ipari,
élelmiszeripari, egészségügyi, orvosi, és gyógyszeripari területre Anyaga: 100% melegen vulkanizált
szilikonkaucsuk Hőállósága: -45C-+200C
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon tömítő profil, Szilikon tömlő, Szilikongumi termék

Orvosi szilikon termékek gyártása

Orvosi szilikon termékek egészségügyi alkalmazásra Nagy tisztaságú egészségügyi és kórháztechnikai szilikon
termékek gyártása egyedi méretekben, színben és minőségben. Az orvosi minőségű szilikon termékeink szigorú
minőség ellenőrzésen
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon tömítő profil

Egyedi pálinkafőző szilikon tömítés gyártás

Hőálló szilikongumi tömítések pálinkafőzőhöz Hőálló pálinkafőző szilikon tömítés gyártása egyedi méretek alapján.
Az általunk gyártott hőálló szilikongumi pálinkafőző tömítések megfelelnek az élelmiszeripari előírásoknak. A szilikon
anyag
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon tömítő profil

Szilikon profil tervezés és gyártás

Hőálló szilikongumi profilok gyártása és tervezése Vállalunk hozott mintadarab vagy műszaki rajz alapján szilikon
profilok gyártását rövid határidővel a gyártáshoz szükséges szerszám tervezéssel együtt Sok partnerünk
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon tömítő profil

Elektronikai beágyazó szilikon – kétkomponensű kiöntő szilikongumi

Rubosil SR-FT elektronikai alkatrész beágyazó szilikon, kiöntő szigetelő szilikongumi Szobahőmérsékleten
térhálósodó, víztiszta folyékony önthető szilikon elektronikai beágyazó és kiöntő feladatokra. Rubosil SR-FT
kétkomponensű RTV-2 szilikongumi massza,
TOVÁBB
in Elektronikai beágyazó önthető szilikon

Hőálló kemenceajtó tömítés gyártás

Hőálló kemence ajtó tömítő szilikon profilok gyártása általános és egyedi méretekben. Hőálló kemence ajtótömítő
szilikon profilok gyártása általános és egyedi méretekben. Vállalunk műszaki rajz vagy hozott
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon gyártmányok, Szilikon tömítő profil, Szilikongumi,
Szilikongumi termék

Szilikon termék gyártás és értékesítés

Szilikon termékek gyártása prés és extruder technológiával Bondex Kft 1991 óta gyárt az ipar, a gyógyszeripar az
egészségügy és otthoni felhasználóknak szilikon termékeket. Szilikonfeldolgozó üzemünk Perbál
TOVÁBB
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in Extudált szilikon termékek, Préselt szilikon, Szilikon értékesítés, Szilikon gyártás, Szilikon gyártmányok,
Szilikongumi, Szilikongumi termék, Szilikonkaucsuk

Szilikon termékek külső megjelenése

Szilikon termékek külső megjelenése Általános szilikon késztermékeink tranzparens áttetsző
kivitelűek.Alapanyagoktól függően csekély eltérés mutatkozhat. Egyes speciális anyagok esetében akár opak, nyers
fedett színt is adhat, vagy
TOVÁBB
in Szilikon gyártás, Szilikon gyártmányok, Szilikon jellemzői, Szilikon mechanikai tulajdonságai, Szilikon
megjelenés, Szilikon vegyszerállóság, Szilikongumi termék

Szilikon késztermékek vegyszerállósága

Szilikon késztermékek vegyszerállósága Vegyszerállósági táblázatunk segítséget nyújthat a megfelelő anyag
kiválasztáshoz. A szilikongumi vegyszerállósága nagymértékben függ a térhálósodástól.A szilikon
vegyszerállóságát széles hőmérsékleti tartományon belül is megőrzi.Összességében
TOVÁBB
in Szilikon gyártás, Szilikon gyártmányok, Szilikon jellemzői, Szilikon mechanikai tulajdonságai, Szilikon
vegyszerállóság, Szilikongumi termék

Melegen vulkanizált szilikon mechanikai jellemzői

Melegen vulkanizált szilikon mechanikai jellemzői Szilikon késztermékek keménysége eltérő lehet.A késztermék
keménységét ShoreA mértékegység mutató határozza meg.Minnél alacsonyabb ez a szám annál puhább anyagról
beszélünk.Leggyakoribb keménység
TOVÁBB
in Szilikon jellemzői, Szilikon mechanikai tulajdonságai

Szilikon gyártmányok hőállósága

Szilikon gyártmányok hőállósága Szilikonból készült gyártmányaink széles hőmérsékleti tartományon belül
alkalmazhatók. Általános transzparens átlátszó szilikonból készült termékek -50C – +200C-ig hőállók. A szilikonok
hőállóságát hőstabilizátorok hozzáadásával
TOVÁBB
in Szilikon gyártás, Szilikon gyártmányok, Szilikon jellemzői, Szilikongumi termék

A szilikon fő jellemzői

A szilikon tulajdonságai az alapanyag Szilikon anyagaink nagytisztaságú polisziloxán polimerek melyek a hozzá
adagolt katalizátortól (térhálósítótól vagy másnéven gyorsítótól) hő jelenléte mellett térhálósodnak és gumirugalmas
anyaggá válnak.
TOVÁBB
in Szilikon gyártás, Szilikon gyártmányok, Szilikon jellemzői, Szilikongumi termék
© 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. 

3/4

http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartmanyok/extudalt-szilikon-termekek/
http://szilikongumi.com/hirek/category/preselt-szilikon/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-ertekesites/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartmanyok/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikongumi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikongumi-termek/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikonkaucsuk/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-termekek-kulso-megjelenese-2/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartmanyok/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-mechanikai-tulajdonsagai/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-megjelenes/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-vegyszerallosag/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikongumi-termek/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-kesztermekek-vegyszerallosaga/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartmanyok/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-mechanikai-tulajdonsagai/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-vegyszerallosag/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikongumi-termek/
http://szilikongumi.com/hirek/melegen-vulkanizalt-szilikon-mechanikai-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-mechanikai-tulajdonsagai/
http://szilikongumi.com/hirek/szilikon-gyartmanyok-hoallosaga-2/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartmanyok/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikongumi-termek/
http://szilikongumi.com/hirek/a-szilikon-fo-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartas/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-gyartmanyok/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikon-jellemzoi/
http://szilikongumi.com/hirek/category/szilikongumi-termek/


Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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