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Négyzetes és téglalap alakú habosított szilikon szalagok

Négyzetes és téglalap keresztmetszetű habosított szilikon termékek

Zárt habcellás anyagszerkezetének köszönhetően a tömör szilikon szalagokhoz képest puhább anyag mellyel
kitűnő tömítő hatás érhető el. Kézzel tapintva puha, könnyen összenyomható anyag, mely rugalmasságának
köszönhetően kitűnően tömíti az egyenetlen felületeket. Kiváló elektromos szigetelő tulajdonsággal rendelkezik..

Napsugaraknak ózonnak jól ellenáll ezért kültéren is használható.

Anyaga kívül enyhén sima- bőrhöz hasonló tört fehér színű, belül szivacsos szerkezetű anyag. Nagy előnye hogy a
tömítendő  üregeket és hézagokat kitölti és hermetikusan lezárja. Nedvességet és vizet nem szívja magába mivel
zártcellás az anyaga. Kiváló elektromos szigetelő. Habosított anyagszerkezete rossz hővezető ezért jól használható
magas hőmérsékletű berendezések szigeteléseként is.

Hőállósága: -45-+200C

Használható elektromos szekrények tömítéseként, lámpatestek szigetelő anyagaként, dilatációs hézagkitöltéshez
stb.

Szilikon habszalagok általános méretei:

5×20 mm, 8×15 mm, 10×15 mm, 10×20 mm, 12×12 mm, 15×20 mm,

20×20 mm, 20×30 mm, 25×30 mm, 25×40 mm,

A fenti szilikon szivacs szalag méretektől eltérő szalagokat is legyártunk!
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Téglalap alakú habosított szilikon
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Négyzet alakú szilikon habszalag
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téglalap alakú szilikon habszivacs
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Habosított szilikon szalagok
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Téglalap alakú szilikon habszalag
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Habosított szilikon szalag
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Szilikon habszalag

Habosított szilikon szalag gyártás VIDEÓ

Habosított szilikon szalag szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

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

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás ipari és lakossági 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. 
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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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