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Általános hőálló szilikon zsír adalékok nélkül

Szilikon kenőzsír melegüzemű gépek és műanyag fogaskerekek kenéséhezRubosil
M-A, Silifat M-A , Antipol 253 márkanéven forgalmazzuk

Az általános szilikonzsír áttetsző, enyhén kékes árnyalatú nagytisztaságú, hőálló kenőzsír.
Szilikonolajat és töltőanyagot tartalmazó vazelin állagú szilikonzsír mely kitűnő víztaszító tulajdonsággal
rendelkezik és korlátlan ideig eltartható. Jó kopás elleni védelemhez.

Víztaszító tulajdonsága miatt kiváló védőréteget képez fém felületeken korrózió és rozsda kialakulása ellen,
záraknál csúszkáknál, gép alkatrészeknél hosszan tartó kenést biztosít extrém hidegben és melegben.
Oldható kötéseknél a letapadás megszüntethető. Semleges anyaga nem támadja meg a műanyag és gumi
felületeket ezért alkalmas műanyag és gumi alkatrészekhez.

Jó siklató és kenőhatással rendelkezik pl. csapágyak és forgó alkatrészekhez ajánlott

Vegyiparban kitűnő kenőanyag alkatrészek zsírzásához

műanyagiparban formaleválasztáshoz is használható

Kitűnő impregnáló és korrózióvédő hatása van

Kitűnő kézvédelemhez maró és lúgos levek ellen

Használati hőfoktartomány: -40C-+200C

Cseppenéspont: 250C

Gyulladáspont: +400C

Szilikon kenőzsír kiszerelései: 50 gr, 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg

Szilikonzsír különböző kiszerelésben raktárról azonnal kapható!
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Szilikonzsír

Szilikon lemez prés vulkanizálás VIDEÓ

Hőálló szilikon kenőzsír szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetősége

Bondex Kft. szilikon 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, 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.
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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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