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Szilikon H profilok –

lemezsoroló profilok

H alakú soroló szilikon profil termékeink széles méretválasztékban készülnek fa bútor lapok, műanyag plexi, fém
lemez és üveg táblák illesztéséhez, dilatációs réskitöltő és réstömítő, hézagtakaró és szigetelő  feladatokra..

Alkalmazásukkal megoldást kínálnak különböző méretű,  vékony anyagvastagságú lemezektől a vastag ragasztott
üvegtáblák és fémlemezek sorolására és beépítésére. A H alakú szilikonprofilok rugalmassága, lehetővé teszi a
hajlított és ívelt kialakítású üvegek, táblák illesztésekor keletkező rések takarását és szigetelését.

Az üvegipari soroló H szilikon profilok kiváló UV és időjárás ellenálló képességük miatt hosszútávon megtartják
tömítőképességüket.

A szélsőséges időjárási körülmények hatására, a fagy és napsugárzás ellenálló tulajdonságuk miatt nem
keményednek ki és nem repedeznek meg, ezzel biztosítva a dilatációs rés és hézagtakaró funkciók évtizedekre
történő megoldását.

Üvegező soroló profil termékeink, az építőiparban használatos különböző hézagkitöltő kartusos szilikonokkal
kiválóan alkalmazható. Szilikongumi H profil termékcsaládunkat elsősorban ipari , üvegipari , gépipari, járműipari és
bútorasztalos alkalmazásokra, valamint lakossági célú és hobbi felhasználásokhoz ajánljuk.
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H alakú szilikon soroló profil

Alkalmazásuk üvegfüggöny falak építésénél, üvegházak és télikertek kivitelezéshez, ipari
keverőberendezések kémlelő ablak beépítésére, munkavédelmi polikarbonát falak és elő tetők
kivitelezéséhez, gépjármű felépítmények lemezillesztéséhez széles körben elterjedt. Hőstbilizált
kivitelben gyártott szilikonprofil termékek, magas hőállóságuk és rugalmasságuk miatt
fóliahegesztő gépek hegesztőszál támaszték felhasználásra alkalmas. Az általános lemezbefogó
méretekkel renelkező 3 mm , 6mm , 8mm , 10 mm és 12 mm -es áttetsző kivitelben gyártott
réstömítő soroló szilikon H profil termékeink, esztétikai jellegű alkalmazásokhoz színes kivitelben
is rendelhetők. 

Műszaki rajz vagy termékminta alapján, egyedi méretű szilikon soroló és réstakaró H profil termék
gyártását rövid határidővel vállaljuk.

Szilikon H profil gyártás VIDEÓ

Szilikon H alakú üvegező profil szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetősége

Bondex Kft szilikon szaküzlet és bolt
nagy és kiskereskedelme, 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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