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e alakú szilikon profilok

Szilikon e profilok ipari, egészségügyi, élelmiszeripari és gyógyszeripari felhasználásra

Lemezek élére rögzíthető üreges, légkamrás e-alakú szilikongumi profil gyártmányaink   sok fajta lemezbefogó és
tömítőfej mérettel készülnek, sima , redőzött,. koronás,ívelt felülettel.

Kiváló tömítőképességgel és rugalmassággal rendelkező termékek, így szigetelő funkciók és ütköző
alkalmazásokra egyaránt felhasználhatók.  Az e-alakú szilikongumi tömítések lemez élre húzva könnyedén
beépíthetők. Természetes elhasználódás vagy a használatból eredő mechanikai sérülésük során gyorsan
cserélhetők.

Egyaránt alkalmazható hideg és hőálló tömítő – szigetelő és munkavédelmi ütköző feladatok ellátására. A kiváló
időjárás ellenálló tulajdonsága miatt,bel és kültéren egyaránt beépíthető.

Az általános kivitelben gyártott -45 – +180 C hőállósággal rendelkező termékek hűtőkamra tömítés, ipari ajtó és
garázskapu szigetelésre ajánljuk..  A  magas hőállóságban gyártott, un. hőstabilizált  szilikon e profilok +275 C-ig,
rövid ideig ciklikusan +300C-os meleg üzemű berendezések ajtó szigetelő tömítésére használhatók. Mind az
általános, mind pedig magas hőállóságú szilikon e profil termékeink élelmiszeripari és egészségügyi minőségben is
rendelhetők.

Élelmiszeriparban használatos gépek és berendezések, sütőipari kemencék és pékipari kemence ajtó tömítő
szigetelő profil beépítésére,  látványkemencék, hőkezelő szekrények, csírátlanító berendezések valamint érlelő
kamrák,húsipari füstölő és pácoló berendezések   ajtószigeteléséhez  egyaránt felhasználható. 

Szilikon e profil szárítószekrényhez
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Hőálló pékipari kemence tömítés
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Igény esetén az e alakú szilikon profil termékek  tömör kivitelben is gyárthatók. Ebben az esetben
hideg és meleg üzemű munkaterületeken, ütköző és védő funkciók ellátására termékmegóvó
jelleggel valamint baleset megelőző munkavédelmi alkalmazásokra is  felhasználható.. Az
általános méretű és kialakítású e profilú szilikon tömítésekből folyamatos raktárkészlettel
rendelkezünk.

Műszaki rajz vagy termékminta alapján előre egyeztetett paraméterekkel, egyedi méretű
szilikongumi e profil termék gyártását rövid határidővel vállaljuk.

Szilikon e profil gyártás VIDEÓ

Lemezélre rögzíthető szilikon e profilok raktárról kaphatók !

Hőálló szilikon e tömítőprofil termékek megvásárolhatókszilikon
szaküzletünkben :

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetősége

Bondex Kft szilikon bolt
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: 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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