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Kemenceajtó tömítő szilikon profilok

Nagy hőállóságú szilikon profilok minden típusú sütő és szárító kemencékhez,
hőalagutakhoz az iparágak, egészségügy és gyógyszeripar minden területére.

Extrúziós technológiával gyártott magas hőállóságú szilikonprofil termékcsaládunkat, tömítés és szigetelő
feladatokra, széles választékban kínáljuk az ipari és magán felhasználók számára.

Az iparágakban és lakosság körében használt  sütő, kemence, füstölő,  sterilizátor ,szárító,  lepárló, desztilláló és
egyéb meleg üzemű berendezések ajtószigetelésére és tömítésre ajánlott  rugalmas hőálló szilikon profilok.

Az egyik fő felhasználója a sütőipar – pékipar, vegyipar, egészségügy és gyógyszeripar.

A szigetelni kívánt ajtó méretéhez és kialakításához igazodva, többféle geometriájú hőálló tömítőprofil áll,
felhasználó partnereink rendelkezésére.

Termékpalettánkon megtalálhatóak a nútba és sínbe húzható, bepattintható, lemez alá építhető és takaró
segédlemezzel szerelhető, csavarozással  rögzíthető sütő és kemenceajtó szigetelő szilikon tömítések.

Könnyített kivitelű, egy és több légkamrás, rögzítő száras, omega profilú, e alakú, P -alakú, D-alakú, több pontos
tömítettséget biztosító korona zárófelületű, tömör és üreges hőálló szigetelőgumik közül választhatnak vásárlóink. A
szilikon kemenceajtó tömítések a természetes elhasználódásuk vagy az esetleges sérülésük miatt gyorsan és
könnyen cserélhető nútos és lemez alá rögzíthető kivitelben készülnek, így a használt gumi tömítés cseréje, csekély
szervízidőt  vesz igénybe.

A magas hőtűréssel rendelkező szilikon szigetelőgumik, az gyártáskor alkalmazott stabilizátoroktól függően +250C
illetve +275C-os , rövid ideig +300 °C-os forró levegőnek is ellenállnak.

Hőálló szilikon tömítéseink fekete, vasoxid-vörös és krém fehér ( tört fehér ) színűek lehetnek.  Hőstabilizált
kemence ajtó szilikongumi tömítőprofilok FDA 21,CFR konform anyagokból készülnek, ami megfelel az élelmiszer
egészségügyi követelményeknek, ezért az élelmiszeriparban használt kenyérsütő kemencék, édesipari cukrászati
kemencék, és sütőipari látványkemencék ajtószigetelésére , egészségügyi és labortechnikai hőkezelő és sterilizáló
berendezéseken is megfelelő tömítési megoldást jelentenek.

Élelmiszeripari minőségű emelt hőállóságú profiltömítéseink alkalmasak pékipari, cukrász és sütőipari kemence ajtó
szigetelésre, látványkemence ,füstölő kamra, szárítószekrény, és egyéb vendéglátóipari gépek légmentes
tömítésére.

1/5

http://szilikongumi.com/szilikon-termekek/szilikon-profil/hoallo-szilikon-kemence-tomites/
http://hu-hu.facebook.com/BondexKft/
https://plus.google.com/111801500725676976768
https://twitter.com/bondexszilikon


D alakú szilikon tömítések kemencéhez
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Emelt hőállóságú kemence tömítés
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Hőálló kemence tömítések

Egészségügyi területen: sterilizáló szekrények, autokláv tömítés még mezőgazdagságban és
gyógyszeriparban csírátlanító hőkezelő kemencékhez használhatók.

A kiváló rugalmas és hőtűrő képességen felül szilikon tömítőprofil termékeink széleskörű
vegyszerállósággal rendelkeznek. Ezen tulajdonságok az iparágak számos területén lehetőséget
biztosítanak a különböző gyártástechnológiákban használt gépek és berendezések
szigetelésére, tömítéstechnikai alkalmazásokra. Legyen szó faipari szárító ajtó tömítésről,
porfestő üzem beégető kemence ajtószigeteléséről, rugalmas ütköző felületek kialakításáról, vagy
a kerámiaiparban használatos szárítókemencék hőálló szigetelő gumi profiljáról,  szilikon
kemence ajtószigetelő termékeink hosszútávon tökéletes szigetelést biztosítanak.

Számtalan alakzatú és méretű hőstabilizált kemence profil termékünk ellenére, gyakorta
találkozunk speciális megoldást igénylő tömítési problémákkal.

Cégünk vállalja előzetes műszaki és technikai paraméterek egyeztetése alapján, egyedi
tervezésű kemence tömítések legyártását.

Érdeklődjön a fenti  elérhetőségeken, személyesen mintaboltunkban  készséggel állunk
partnereink rendelkezésére.

Hőálló szilikon profil gyártás VIDEÓ

Szilikon kemenceajtó tömítések raktárról !
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Szilikon kemence tömítés szaküzlet

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
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: 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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