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Hőálló szilikon zsír

Hőálló szilikon kenőzsírok az ipar, élelmiszeripar és otthoni felhasználáshoz

Metil szilikonolajat és töltőanyagot valamint sűrítőt tartalmazó kenőanyag mely korlátlan ideig eltartható. 

Kitűnő tapadásgátló és korrózió elleni védelmet nyújt.

Használható forgó, csúszó és mozgó műanyag, fém, gumi alkatrész kenéséhez, kiváló csúsztató
tulajdonságú kenőanyag. Gumiiparban és műanyag iparban jó formaleválasztó, tapadást gátló és
formaleválasztó tulajdonsággal rendelkezik.

Alapszíne áttetsző enyhén kékes árnyalatú, de a színe a hozzá adott adalékok miatt változhat.

A szilikonzsírok típusai között megtalálhatók a töltet nélküli általános felhasználású szilikon zsírok, az
ultrafinom grafit töltetű fekete színű szilikon zsírok, a teflon adalékkal dúsított szilikonzsírok és az
élelmiszeriparban használható magas hőállóságú nagytisztaságú szilikonzsírok.

A szilikon kenőzsírokat széles körben használja az ipar és magánszféra kenőanyaként.
Nagy hőállósága és hidegállósága miatt extrém körülmények között is alkalmazható.
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Általános szilikonzsír

Élelmiszeripari szilikonzsír
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Szilikonzsír

3/4



Szilikonzsírok

Hőálló Szilikon zsinórok – gyártó VIDEÓ

Szilikon zsír szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

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

Telelefon / 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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