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Hézagtömítő, réstakaró és fóliahegesztő szilikon T profilok gyártása

Szilikon T profil termékcsaládunkat különböző méretű hézagok és rések kitakarására, hézagtömítő és fóliahegesztő
alátét alkalmazására ajánjuk..

Réstakaró szilikon T alakú profil termékeink, széles méretválasztékban, egyenes, domború és korona kialakítású
tetőfelülettel kerülnek gyártásba. A szilikon T profilok nyak kialakítása lehet síma felületű, kapaszkodó bordával
ellátott vagy kissé domború a nútba történő fixen tartás érdekében.

Alkalmazási területet tekintve fa, fém, plexi, üveg táblák dilatációs soroló profil felhasználásokra,
csomagológépeknél, hideg és meleg üzemű technológiai beépítésre fogó pofa alkalmazásokhoz csúszásmentes
felületek  képzésére, valamint hőstabilizált változatban műanyag fólia zsák, tasak és zacskó hegesztő (
fóliahegesztő ) gépek alátét és rugalmas ütköző támasztéknak használhatók.

T alakú szilikon profilok hőállósága 

Alap hőállóságuk: -40-+180 C. A hőstabilizált kivitelű szilikon hegesztő profilok +300 C-ig hőállóak.

A koronás, és bordázott tető felülettel ellátott szilikon T profilok, több pontos zárófelületű tömítettséget  biztosítanak
így felhasználásuk előre kialakított horonyba építve fedél tömítésre is alkalmazható.

T profilok keménysége

Szilikongumi T profil termékeink általános anyagkeménysége közepes 60 ShoreA, ami a felhasználási
körülményekhez igazodva külön kérésre változtatható.Rendelhető anyagkeménységek: 30 , 40, 50, 70 és 80 ShA .

Az üreges tömítőfej kialakítással készülő t – alakú profiltermékek, rugalmas ütköző felületet biztosítanak,ezért  lágy
záródású tömítéstechnikai alkalmazásra  is kiválóan felhasználható.

Szilikon T profil
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Hőálló szilikon T alakú tömítés

Kültéren beépítve a szilikon réstömítő T-profil évtizedekig megőrzi rugalmasságát és dilatációs
tömítő képességét. Ellenáll a fagynak UV sugárzásnak. Kültéri alkalmazásuk során nem
keményednek ki, nem repedeznek meg . Amennyiben a beépítési körülmények igénylik,
ragasztásuk ecetsavas bázisú szilikon ragasztókkal történhet. A ragasztási feladatokhoz az FBS,
vagy Wacker E43 ragasztókat ajánljuk. Igény szerint esztétikai profil jelleggel színes kivitelben és
egyedi méretben is rendelhetők.

Műszaki rajz vagy minta alapján, előre egyeztetett paraméterekkel egyedi méretű szilikongumi T
profil termék gyártását rövid határidővel vállaljuk. Keressen személyesen szilikon
szaküzletünkben,vagy a megadott elérhetőségeken.

Szilikon réstömítő profil gyártás VIDEÓ

Szilikon T alakú szilikon profil termékeinket
megvásárolhatja az alábbi címen :
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Szilikon szaküzletünk címe, elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
kis és nagykereskedelem, 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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