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Szilikon izoláló csövek

Szilikon szigetelő csöveinket nagytisztaságú HTV szilikon kaucsuk alapanyagból gyártjuk.  Védőcsöveink szilikon
anyaga a biztosíték, rendkívüli tulajdonságaiknak.

Viszonylag kis falvastagsága miatt szinte észrevétlenül szigeteli az elektromos vezetékeket és elektromos
kábeleket.

Más elasztomerekkel szemben anyaga rendkívül jól tűri a hideget, a meleget, a napsugarakat, az UV sugárzást és
a nedvességet. 

Miért a szilikon szigetetelő cső ?

A./ elektromos szigetelő tulajdonsága kiváló

B./ nagy átütési szilárdsággal rendelkezik:  átlagos átütési szilárdsága falvastagságtól függően 4 KVmm

 C./ Nagy hőállóság jellemzi -50C — + 180C – ig, tartósan, +200C-ig ciklikusan hőálló, ha alkalmazási
területük magasabb hőállóságot igényel, hőstabilizátor hozzáadásával növelhető az alap hőállósági szint
maximális értéke akár + 250C, ciklikusan 300C-ig. Ebben az esetben szín oxid-vörös, krém-fehér a
hozzáadott hőstabilizátortól.

D./ Jól tűri a hideget: elektromos vezetékekre húzva nagy hidegben is megtartja rugalmasságát, nem
ridegszi el

E./ Napsugárzásnak és légköri ózonnak ellenáll: –  kiváló kültéren történő alakalmazásra

F./  víztaszító, vízlepergető : nedves környezetben is használható

G./ Színes kivitelben is gyártható: jól használható elektromos vezetékek megkülönböztetésére és jelölésére

Szigetelő-burkoló csöveink széles hőtartományon belül, hosszú idő elteltével is megtartják egyedi, kíváló
tulajdonságaikat.

Általános felhasználási területük nagy.  Szinte mindenhol alkalmazható ahol elektromos vezetékeket szeretnénk
leszigetelni. Ipari, labortechnikai, gyógyszeripari, élelmiszeripari, egészségügyi, és háztartási elektromos
védőcsőként is beépíthetők.
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Elektromos szigetelő szilikon cső
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Elektromos szigetelő szilikon cső fehér

Elektromos szigetelő szilikon cső kék
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Elektromos szigetelő szilikon cső sárga
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Elektromos szigetelő szilikon cső zöld

Sárga szilikon cső
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Szilikon izoláló cső
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Szilikon szigetelő cső
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Szilikon szigetelő csövek
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Színes szilikon szigetelő csővek

Szilikon szigetelő csöveink alkalmazhatók:

– mikroelektronikai szigetelő csőként,
– hiradástechnikai eszközök kábeleinek zajcsökkenésére,
– magas hőmérsékleten működő gépek, berendezések kábeleinek hőálló burkoló csöveként,
– kültéri elektromos bekötések kábeleinek vízzáró szigetelő védőcsöveként,
– villamos és gépiparban valamint autóiparban szénkefék szigetelő csöveként,
– labortechnikai eszközök izoláló csöveként,
– gyógyszeripari automata adagóló berendezések elektromos vezetékeinek szigetelő csöveként,
– jelölő izoláló csőként,
– magas hőmérsékleten működő sütőipari és pékipari berendezések kábeleinek hőálló burkoló csöveként,
– hűtőkamrák elektromos bekötéseinek hidegálló víztaszító védőcsöveként,
– gőzkamrák, szaunák, uszodák, vizes helyiségek elektromos kábeleinek és vezetékeinek nedvesség elleni
védelmére védőcsőként beépíthetők.

Szilikon szaküzletünkben hőálló, izoláló csöveinkből folyamatos raktárkészlettel rendelkezünk.

Szilikon szigetelő cső gyártás VIDEÓ

Szilikon szigetelő csövek, széles méretválasztékban raktárról kaphatók ! 9/10



Szilikon szigetelő csövek, széles méretválasztékban raktárról kaphatók !

Szilikon izoláló cső termékeinket megvásárolhatja vagy megrendelheti szaküzletében az
alábbi címen:

Szilikon szaküzletünk elérhetőségei:

Bondex Kft. szilikon bolt
kis és nagykereskedelme, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16:00 óráig  Sz-V: zárva

Tel./Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 922-6073, 0620 946-8122
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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