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Habosított szilikon lap

1000 mm széles szilikon hablemezek

A szilikon habszivacs lemez ötvözi a normál tömör szilikon lapok kiváló tulajdonságát, mint pl. a hőállóság,
hidegállóság, ózonállóság, víztaszító tulajdonság a habosított szilikon anyagszerkezetének puhaságával és kitűnő
rugalmasságával.

Tapintásra puha, lágy szivacsos szerkezetű anyag mely kívülről sima bőrhöz hasonló tört fehér színű. Már enyhe
nyomásra is összenyomható anyag. Habszerkezete zárt cellás ami azt jelenti hogy különálló légbuborékok millióiból
áll mely nem engedi felszívni magába a nedvességet és vizet.

Napfénynek, UV sugaraknak és ózonnak ellenáll, ezért kitűnően használható kültéren is.

Kiváló elektromos szigetelő, vegyi anyagokkal szemben ellenálló anyag.

Használható önmagában is pl. vasalógépek és hőprések alá puha alátétként, de kivágható belőle helyzetelő furatos
vagy helyzetelő furat nélküli hőálló karima csővezetékek csőtoldásaihoz. Különböző alakú lapos tömítés vagy
habosított szilikon korong is készíthető belőle.

Inkább nyugvó tömítésnek ajánljuk mivel összenyomás után idő kell hogy visszanyerje eredeti alakját.

Hőállósága: -45-+200C

Habosított szilikon lemezek fő raktári méretei
Lapvastagság 3 mmx1000x10000 mm
Lapvastagság 5 mmx1000x10000 mm
Lapvastagság 10 mmx1000x10000 mm

Rendelésre a szilikon szivacs táblák egyéb vastagságban is elérhetők !
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Zártcellás szilikon hablemez
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Habosított szilikon lap
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1000 mm habosított szilikon szivacs lap
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1000 mm széles szilikon hab lemez

Habosított szilikon lemez

Az 1000 mm széles szilikon szivacs tekercseket megbontjuk és igény szerint a megfelelő hosszra vágjuk!

Vállalunk kis és nagyszériás habosított szilikon lapos tömítés és habosított szilikon karima kivágását műszaki rajz
vagy megadott méretek alapján!

Habosított szilikon lemez gyártás VIDEÓ

Habosított szilikon lemez szaküzlet :
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Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

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

Telefon /Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 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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