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Szilikon U profil

Szilikon élzáró és éltakaró profilok, munkavédelmi élvédők

Hideg és hőálló szilikon U profilok és szilikongumi élvédők gyártása műanyag, üveg, fa, aluminium,különbözö  fém ,
rozsdamentes-saválló lemez élek védelmére és takarására, rugalmas ütköző felületek és tömítések készítéséhez.

U alakú szilikon élvédő profilok széles méretválasztékban és alakzatban kerülnek kivitelezésre    különböző
falvastagságokban és  lemezfogadó méretekben.

Alakjuk szerint a szilikon élvédők készülhetnek: egyenes és ívelt zárófelülettel valamint vastagított végzárással
ellátott tömör és üreges ütköző felülettel ( buborékos élvédő )

Éltömítések kialakításhoz, tömítő szárnyas és a vízvetővel rendelkező U profil termékeinket ajánljuk.

Szilikongumi élvédő termékeink a felhasználástól függően különböző minőségekben készülhetnek: általános ipari,
élelmiszer és  egészségügyi valamint magas hőállóságú kivitelekben ( hőstabilizált szilikon élvédők ).

A standard szilikongumiból gyártott profilok  -45 – +200 C -ig, még a nagy hőállóságú változatok +275 C, ciklikusan
+300 C-ig  alkalmazhatók.

Hőstabilizált kivitelben készített U profilokat sütőipari tárolókocsik és állványok élvédelmére, ipari porfestő és
színterező technológiákhoz beégető kemencékben éltakaró és  maszkoló feladatokra   valamint hőálló védőprofil
rugalmas ütköző felületek kialakítására és beépítésére ajánljuk.

Az FDA 21, CFR konform szilikonkaucsuk felhasználásával gyártott élzáró profilok, élelmiszeripari felhasználáshoz,
nagykonyhai területen főzőüstök fedéltömítésére, hűtőkamra és füstölőkamra fémlemez élvédőként  valamint
gyógyszeripar gyártósori berendezéseihez, orvosi műszerek élvédelemére és éltömítésre, tárolószekrények
pormentesítő szigetelő tömítésére használhatók. Lakossági otthoni célú alkalmazásokra pálinkafőző berendezések
és lepárlók fedéltömítésére készítésére alkalmazható.
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Hőálló szilikon élvédő

Légkamrás szilikon élvédő
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Szilikon éltömítő profil

A szilikongumi élvédő profilok a kiváló időjárásálló, fagy és hőtűrő tulajdonságuknak köszönhetően,
kültéri felhasználásuk során alkalmasak üvegipari dilatációs és szigetelő profilként történő beépítésre,
utcai reklámtáblák éltömítésérésre, éltakaró és záróprofil kialakítására.

Egyéb műanyag és gumi élvédőkkel szemben, a szilikon élvédőprofil termékeink , rugalmasságukat
hosszú időn keresztül megtartják, nem keményednek ki és nem repedeznek meg.

Általános lemezélre illeszthető szilikon u profil méretek:

0,5 mm , 1 mm, 1,5 mm , 2 mm , 3 mm, 4 mm, 5 mm , 6 mm , 8 mm, 10 mm , 12 mm, 14 mm ,16
mm, 18 mm , 19 mm, 20 mm, 22 mm , 25 mm-es szilikon élvédők 

A szilikon élzáró és élvédő profilok széles termékskáláján túl, műszaki rajz vagy termékminta
alapján, előre egyeztetett paraméterekkel, egyedi méretű élvéd profilok gyártását rövid határidővel
vállaljuk.

Szilikon élvédő U profilok gyártása VIDEÓ

Szilikongumi élvédő profilok széles méretválasztékban, raktárkészletről
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kaphatók !

Szilikon élvédő és élzáró profil szaküzlet:

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetősége

Bondex Kft szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, 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: 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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