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Habosított szilikon zsinórok

Körszelvényű szilikon habzsinórokat széles körben használja az ipar nyugvó tömítésnek. Viszonylag kis záró erővel
kiváló tömítő hatás érhető el .

Kívül sima törtfehér, belül szivacsos szerkezetű anyag. Keresztmetszetét átvágva légbuborékok millióiból tevődik
össze melyek külön-külön légcellákat alkotnak.

Kiváló rugalmasság és kiemelkedően lágy és puha tapintású anyag mely a durvább egyenetlen helyen is kiváló
tömítőhatást ér el.

Napsugaraknak ózonnak jól ellenáll ezért kültéren is használható.

Hőállósága: -45-+200C

Általános méretei: D (mm):

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm

A szilikon habszivacs zsinórokat fentiektől eltérő méretekben is legyártjuk igény szerint.
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Habosított szilikon zsinór
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Habosított puha szilikon szivacs zsinór
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körszelvényű szilikon habszivacs zsinór
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Szilikon habzsínór

Habosított szilikon zsinór gyártás VIDEÓ

Habosított szilikon zsinór szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk came és elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, megrendelés felvétel, értékesítés

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

Telefon /Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 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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