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Egyedi és szabványos szilikon tömítő O gyűrűk gyártása

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben
darabos és dobozos kiszerelésekben.

A szilikongumi gyűrűk anyaga (SI) tiszta töltő és segédanyagot nem tartalmazó melegen vulkanizált szilikon (WMQ).
Nagy hő – hidegállóság és rugalmasság jellemzi ezért extrém hőmérsékleti környezetben is alkalmazható.
Általánosságban elmondható hogy egyéb anyagokhoz képest a kopásállósága és a szakítószilárdsága rosszabb. A
szilikon gyűrűk rugalmassága és hőállósága felülmúlja az egyéb gumikból készült O gyűrűk rugalmasságát és hő
tűrését.

A szilikon gyűrűk vegytisztasága miatt az O gyűrűket használják egészségügyben, gyógyszeriparban,
élelmiszeriparban és laboratóriumokban, tiszta környezetben. Nincs szaga, nincs íze ezért élelmiszeriparban
számos területen megtalálható, kiválóan színezhető.

Ellenáll az UV és napsugárzásnak, forró levegőnek, növényi és állati eredetű zsíroknak és olajoknak, víznek és
nedvességnek. Savak, lúgok és sók híg oldatai nem támadják meg (PH tartományon belül), poláris folyadékokban
nem duzzad pl. rövidláncú többértékű alkoholok. A szilikon O gyűrűk kiváló elektromos szigetelők és egyes típusai
lehetnek lángállók.

Nem ajánljuk olyan helyre történő beépítését ahol ásványi olaj, ásványi zsír, kerozin, benzin és szénhidrogének
jelenléte van. Nagyfokú duzzadás lép fel és a szilikon mechanikai tulajdonságai nagymértékben romolnak. pl.
szakítószilárdság, szakadási nyúlás, keménység stb. Nem ajánljuk dinamikus mozgásnak kitett helyre történő
beépítését, mert viszonylag alacsony a szakítószilárdsága és nagy a súrlódási együtthatója.

A tiszta transzparens szilikon O gyűrűk hőállósága -45C-+200C.

A nagyobb hőállóságú szilikon gyűrűk anyagába hőstabilizátort ún. additív anyagokat keverünk amitől a hőtűrése
akár +275C-ig tartósan kitolható. Emiatt az O gyűrű áttetsző színe megváltozhat oxidvörös vagy törtfehér színre.

Szilikon O ring alkalmazási területei

A szilikon O gyűrűk minden területre használhatók ahol a hőállóság és az anyagtisztaság fontos szempont.

A szilikon O gyűrűk használhatók kül és beltéren csővezetékek szerelésénél, klímatechnikában, elektromos
dobozok szigeteléséhez, pneumatikához tömítésnek, magas hőmérsékleten működő gépek és eszközökhöz,
konyhai gépek tömítéseként pl. kávéautomatákhoz, tejipari tömlők csatlakozásaihoz, élelmiszeripari töltőgépekhez,
mezőgazdasági öntöző rendszerekhez, ivóvíz vezetékek csatlakozásaihoz, vasalógépek hőálló tömítéseként.

A szilikon O gyűrű szettek 382 db O gyűrűből állnak
Keménysége: 70 ShoreA ,  szín: oxid vörös
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Élelmiszeripari szilikon gyűrű
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Szilikon présszerszám
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Hőálló szilikon gyűrű

Hőálló szilikon gyűrűk
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Szilikon O gyűrű
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Transzparens szilikon o gyűrű
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Szilikon o gyűrű
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O gyűrű készlet

NBR gumi O gyűrűk

Az NBR O gyűrűk fekete színű gumigyűrűk melyet az ipar a legelterjedtebb formában használ ásványi olajokhoz a
gépipar számos területén.
Hőállósága: -35C-+120C
A kopásállósága a kompressziós ellenállása és a szakítószilárdsága jobb, mint az egyéb elasztomereké. A
napfénynek, ózonnak é időjárásnak kevésbé áll ellen.
Kiválóan használható hidraulikával és pneumatikával működő gépek tömítéseként.
NBR ellenáll hidraulikus folyadékoknak, zsíroknak, állati és növényi olajoknak, égésgátló folyadékoknak, víznek és
levegőnek.

Szilikon O-gyűrű gyártás VIDEÓ

Hőálló szilikon o gyűrű szaküzlet címe, ahol megrendelheti és megvásárolhatja termékeinket

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft szilikon bolt
Kis és nagykereskedelem, megrendelés felvétel és értékesítés :
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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, 06 1 273-0504
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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