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Szilikon olaj emulzió
Vízben diszpergált szilikonolaj mely fehér, tejszerű folyékony halmazállapotú emulzió. A megfelelő diszperzió
eléréséhez vízben tovább higítható.

Használható műanyag, fém, bőr és gumi ápolásához.

A szilikon emulziót kizárólag olyan helyre ajánljuk ahol kis mennyiségű szilikonolajat szeretnénk a felületre juttatni.

Fő tulajdonságai: kiváló tapadás gátló és formaleválasztó, siklató és kenőhatása közepes, jó por és szennyeződés
lepergető, vegyileg nagy stabilitású és inaktív.

Általános felhasználási területei: kitűnő autógumik ápolásához, autók műanyagból készült alkatrészeinek
felújításához pl. lökhárítók, oldalcsíkok felújításához, az elfakult színek mélyítéséhez.

Műanyagiparban 100C feletti szerszámok formaleválasztásához és korrózió elleni védelméhez ( forró
szerszámoknál a víz elpárolgása után csak a szilikon olaj marad a felületen) , kiváló habzásgátló, kézre kenve a
bőrt megvédi a maró és lúgos felületek maró hatása ellen, kitűnő csavarlazító és rozsdagátló.

Használat előtt jól keverjük vagy rázzuk fel a szilikon emulziót !

Szilikon emulzió kiszerelései: 1 literes, 5 literes, 10 literes, 20 literes, 50 literes
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Szilikon olaj emulzió

Szilikon alapanyag keverék gyártás VIDEÓ

Szilikon bázisú vízben diszpergált formaleválasztó emulzió termékünket megvásárolhatja
vagy megrendelheti a Bondex Kft. szilikon szaküzletében:

Szilikon bolt címe, elérhetőség:

Bondex szilikon szaküzlet
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, 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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