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Színes szilikongumi csövek 

A szilikon csövek alapszíne transzparens enyhén sárgás árnyalatú áttetsző. A szilikongumi csövek áttetszősége és
árnyalata függ az alapanyagok töltőanyagaitól is. Különböző színű hőálló oxidfesték hozzáadásával az áttetsző szín
változtatható, mellyel szép fedett színű csöveket kapunk.

A szilikongumi csövek nem csak fedett színben gyárthatók hanem áttetsző transzparens színekben is elkészítjük.

A szilikon színező festékek megfelelnek az amerikai FDA és a német BGVV előírásainak.

Vannak színező anyagok mellyel a szilikon hőállósága javítható, ilyen pl. a vasoxid vörös szín. A 200 C-ig hőálló
szilikon hőállóságát akár tartós 260C-ig is javítja. Más színező anyagoknál mint pl. a korom tartalmú fekete szín
szilikonba történő bekeverése után a szilikon cső elektromos vezetővé válik.

Kérjük nézze meg szilikon színskálánkat az alapszínekkel:  *KLIKK*

 Színes szilikon csövek felhasználási területei:

A./ A színes csöveket leginkább jelölés céljából építik be például elektromos szigetelő csövek esetén ahol a fázist, a
földelést vagy a nullát szeretnék megkülönböztetni. Alkalmazzák kültéren és beltérben elektromos vezetékekre
húzva hőálló szigetelő védőcsőnek. Elektromos iparban és mikroelektronikában is igen elterjedt. 

B./ A szilikon termékeket nagy anyagtisztaságuk miatt élelmiszeripari célra is használják. Élelmiszeriparban főleg a
kék színű csöveket és tömlőket alkalmazzák amiatt hogy az élelmiszertől jól el lehessen különíteni az esetleges
anyagmaradványokat. Kávé automatáknál és italautomatáknál az áttetsző szilikon csöveken kivül barna és szürke
színű szilikon tömlőket építenek be a folyékony élelmiszerek színe miatt.

C./ Vörös kivitelű csöveket általában magas hőmérsékleten használják melegüzemű gépek, kemencék és
hőalagutak elektromos kábeleinek megvédéséhez ott ahol a hőmérséklet 200C feletti.

D./ Egészségügyi felhasználása is igen nagy. Alkalmazzák kék színben flexibilis oxigéncsőnek. A szilikon csövek
hőállóságuk miatt hővel sterilizálhatók.

E./ Dizájn célra történő alkalmazása is jelentős. Használják különböző ügyességi játékok burkolócsöveként ahol a
nagy tapadás és az esztétika kiemelkedő szerepet játszik. Cirkuszi játékok burkolataként és ördögbot vagy virágbot
burkoló csöveként széles körben használják. A színes csövekből különböző szilikon ékszerek is készíthetők.
Hőállósága miatt színes szilikon csöveket vízipipa szívócsőnek is alkalmazzák.

F./ Iparban hőálló  jelölő csőnek használható pl. fémtengelyek jelölésére és burkolatához.

A színes csövek összes fő tulajdonsága  mint pl. a rugalmasság, keménység, szakítószilárdság, nedvességgel 
és napsugarakkal szembeni ellenálló képesség ugyanaz mint az alap szilikon csöveké.
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Barna szilikon cső
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szilikon szigetelő csövek
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Emelt hőállóságú szilikon cső
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Kék színű szilikon cső

5/14



Fehér szilikon cső

Színes szilikongumi csövek
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Kávéfőző szilikon cső
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Kék szilikon cső
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Piros szilikon cső

Zöld szilikon cső
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Magas hőállóságú vörös szilikon cső
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Szürke szilikon cső

szilikongumi tömlők
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Zöld szilikon tömlő
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Színes szilikon csövek

Színes szilikon cső gyártás VIDEÓ

Színes szilikon csövek szaküzlete

Szilikon boltunk elérhetőségei

Bondex szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16:00 óráig  Sz-V: zárva

Tel./Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 922-6073, 0620 946-8122
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
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jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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