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RTV2 önthető szilikonok

Szilikongumi termékeink egyik fő csoportját alkotják az RTV2 kétkomponensű szilikonok.
Termékcsaládunk Rubosil és Silorub márkanéven kaphatók.

Otthoni környezetben is dolgozhatunk velük. A nyers folyékony szilikon alapanyaghoz
katalizátor hozzáadásával, szobahőmérsékleten (20C) megkötő kétkomponensű önthető
szilikon gumit kapunk.

Fontos megjegyezni, hogy élelmiszerrel érintkező negatív formák készítéséhez kizárólag élelmiszeripari katalizátor
alkalmazható. 

Jellemző tulajdonságuk, hogy rugalmasak, nem tapadnak a mintát adó formához, ezáltal könnyen levehető a
negatív forma darab.

Hőfoktartományuk széles:-55C° – +160C°, teljes kötési idejük 24 óra.

Másolási technikák: kiöntés, illetve több rétegű gumifelvitel. A többrétegű gumifelvitelnél célszerű gézt vagy
üvegszálat bedolgozni, ezáltal a szilikon gumi mechanikai ellenálló képessége és szakítószilárdsága fokozódik,
tartósabb lesz. Különböző műszaki paraméterek alapján, (anyagkeménység, szakítószilárdság, stb..) mindenki
kiválaszthatja a neki legmegfelelőbb típusú kétkomponensű szilikont.

Termék családunkhoz tartoznak még a kenhető fehér és vörös színű szilikon paszták.  Speciális függőleges,
ferde felületekről történő negatív formák levételére alkalmazhatók. 

RTV2 önthető szilikonjainkat széles körben alkalmazzák öntőformák, mintalevételek készítésére: régészek,
cukrászok, iparművészek, filmstúdiók, szobrászok –kőfaragók, maszkmesterek, bűnügyi technikusok,
nyomrögzítők, épületszobrászok, restaurátorok, elektronikai kiöntésekre, hobby célokra otthoni felhasználók.
Kiszerelésük 500gr, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 30kg-os műanyag tégelyes és vödrös. Állandó raktárkészlettel
rendelkezünk. Öntőanyagaink mindenki számára elérhető áron és gazdaságos kiszerelésekben is
megvásárolhatók.
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Rubosil önthető szilikonból készült negatív öntőforma

Szilikonformába öntött műgyanta kép
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Kétkomponensű szilikongumi
Kétkomponensű szilikon öntés
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Szilikon öntés
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Rubosil önthető szilikon család
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Szobor szilikon sablon
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Önthető szilikon gipszstukkóhoz
Elektronikai beágyazó szilikon
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Szilikon színek kétkomponensű szilikonhoz
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Szilikon forma műgyanta öntéshez
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Szilikon öntőforma műkőhöz
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Szilikon héj öntőforma gipsz támasztékkal Rubosil SR30 szilikonból
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Élelmiszeripari szilikon forma csokoládéhoz
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Kétkomponensű szilikon
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Kétrészes szilikon gipsz öntőforma Rubosil szilikonból
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Szilikon sablon gipsz öntéshez

Rubosil önthető szilikon
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Szilikon öntő forma
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Kétkomponensű szilikon gyertya öntéshez
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Szilikon forma öntés
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Önthető szilikon homogénre keverése

Műkő sablon szilikonból
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Folyékony szilikon
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Önthető szilikon elektronikai beágyazáshoz
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Kétkomponensű szilikon szett
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Kétkomponensű szilikon szappan formákhoz
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önthető szilikon édesipari formákhoz
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Szilikon forma leválasztása
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Rubosil RTV-2 szilikon
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Cukrászati önthető szilikon sablon
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Önthető szilikon szett finom formákhoz

Önthető szilikon festék
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Szilikongumi sablon műkő gyártáshoz
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Sárga festék kétkomponensű szilikonhoz

Kék festék Rubosil önthető szilikonhoz
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Piros önthető szilikon színező paszta
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Szappanöntő forma szilikonból
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Rubosil önthető kétkomponensű szilikon család
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Szilikon formaleválasztó szappan
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Kétkomponensű fehér szilikon paszta
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Hőálló kétkomponensű paszta
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Önthető szilikon formaleválasztó
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Formaleválasztó SEPARATOR
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Önthető szilikon sűrítő filler

Rubosil kétkomponensű szilikon öntés

Kiváló minőségű, olcsó önthető szilikon ! Rubosil szilikongumi

Szilikon öntőgumi termékeinket megvásárolhatja vagy megrendelheti Bondex Kft. szilikon
üzletében:

Szilikon szaküzletünk elérhetősége

Bondex szilikon szaküzlet
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: 0620 433-0413, 0620 922-6073, 0620 946-8122

39/40



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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