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Teflon adalékolású szilikonzsír gömbcsapok és csőszerelvények kenéséhez

Rubosil T, Silifat M-T és Antipol teflonos szilikon zsír márkanéven kerül forgalomba

A hőálló szilikonzsír kiváló tulajdonságait ötvözi a teflon kiemelkedő tulajdonságaival.

A PTFE szilikonzsír fehér színű, szilikonzsírba pasztásított finom teflonpor adalékkal dúsított hőálló és
víztaszító szilikonzsír. A bekent fémfelületeket védi a korróziótól és a kopástól. Kimagasló hőállóság jellemzi.
Kitűnő kenőhatást biztosít forgó és csúszó alkatrészeknél.

A fehér színét az áttetsző szilikon zsírba kevert fehér teflon adalék színétől kapja. Az általános szilikonzsírral
szembeni előnye, hogy a zsírral bekent felületen a szilikonzsírból a felületre rakódott teflonréteg még hosszú
ideig biztosítja a kopásmentes működést a súrlódó felületek között akkor is amikor a szilikon zsír
elhasználódott és már nem tudja kifejteni kenőhatását.

PTFE szilikon zsír fő alkalmazási területe:

Használható golyóscsapokhoz, gázcsapok szereléséhez, tömszelencékhez, tömítőgyűrűk, menetek és
szelepek belső kenéséhez.

Fehasználhatósági tartománya: -40 °C – +220 °C

Gyulladási hőmérséklet: +450 °C

Cseppenéspont: +240 °C

Kiszerelései: 50 gr, 100 gr, 150 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg,
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Teflonos szilikonzsír

Szilikon szigetelőgumi gyártás VIDEÓ

Rendeljen nyílászáró szigetelő gumit közvetlenül a gyártótól ! Bondex Szilikontechnika

Teflonos szilikon zsír termékeinket megvásárolhatja :

Szilikon szaküzletünkben, cím és elérhetőség :

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Árukiadás: étfőtől-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
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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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