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Szilikon karima tömítés

Csővezetékek toldásainak és csőkötéseinek szabványos karimatömítései.
Anyaga nagy hőállóságú, nagytisztaságú és jó vegyszerállósággal rendelkező szilikon.
Vállalunk rövid határidővel szabványos NA szilikon karimák gyártását, de ettől eltérő hőálló karimatömítések
gyártását is rövid határidővel legyártunk.

Kialakítása szerint lehet rögzítő furatos vagy rögzítő furat nélküli karimatömítés. Speciális szilikon karimák gyártását
is vállaljuk melyek nem csak sík felülettel rendelkeznek . A szilikon karimák az élelmiszerek ízvilágát és zamatát
nem befolyásolják ezért használhatók pl. pálinkafőző tömítésnek vagy borászati és tejipari tartályok tömítésének.
Hővel és gázzal sterilizálhatók és többször felhasználhatók. Kiváló vegyszerállósága miatt vegyipari csővezetékek
csatlakozásaihoz alkalmazható.

NA szabványos szilikon karimatömítések méretsora
NA 25 szilikon karima  Ø belső 30 mm x Ø külső 70 mm lv 3 mm
NA 40 szilikon karrima  Ø belső 40 mm x Ø külső 88 mm lv 3 mm
NA 50 szilikon karima  Ø belső 57 mm x Ø külső 107 mm lv 3 mm
NA 65 szilikon karima  Ø belső 76 mm x Ø külső 127 mm lv 3 mm
NA 80 szilikon karima  Ø belső 89 mm x Ø külső 124 mm lv 3 mm
NA 100 szilikon karima  Ø belső 108 mm x Ø külső 162 mm lv 3 mm
NA 125 szilikon karima  Ø belső 133 mm x Ø külső 192 mm lv 3 mm
NA 150 szilikon karima  Ø belső 159 mm x Ø külső 218 mm lv 3 mm
NA 200 szilikon karima  Ø belső 216 mm x Ø külső 273 mm lv 3 mm
NA 250 szilikon karima  Ø belső 267 mm x Ø külső 328 mm lv 3 mm
NA 300 szilikon karima  Ø belső 300 mm x Ø külső 370 mm lv 3 mm
NA 400 szilikon karima  Ø belső 400 mm x Ø külső 482 mm lv 3 mm

Karimatömítések általános felhasználási területei:
– pálinkafőző és bojler karima tömítés,
– pékipari és sütőipari gépek, kemencék tömítései
– vegyiparban vegyszerálló karimaként történő felhasználásra
– tartályfedél vagy búvó nyílás szilikon tömítése
– gyógyszeripari csővezetékek nagytisztaságú tömítéseként
– egészségügyi berendezések, orvosi műszerek tömítőgyűrűje
– főzőüstház és lepárló készülékek tömítéseként

A szilikon karimák szilikon ragasztóval rögzíthetők a számukra kialakított fészekben.
Nagyobb szilikon karimákhoz gyártunk négyzetes és téglalap alakú szilikon szalagot melyet rgasztással lehet
végteleníteni.
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Szilikon karima
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Pálinkafőző tömítés

3/5



Hőálló karima tömítés

Hőálló szilikon karimatömítés gyártás VIDEÓ

Szilikon karima szaküzlet ahol termékeinket megrendelheti és megvásárolhatja:
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Szilikon szaküzlet címe és elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon bolt
kis és nagykereskedelem megrendelés felvétel és értékesítés :

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás a magánszektor és az 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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