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Vékonyfalú szilikon csövek

Vékony szilikon héjcsövek és vékonyfalú hőálló burkoló csövek

Szilikon tömlőinket 100% szilikon kaucsukból gyártjuk, extruziós technológiával. A szilikon alapanyagnak
tulajdonságainak köszönhetően az abból készített termékek alkalmazása széleskörű.

A szilikongumiból gyártott tömlőink rugalmasak, UV és ózon állóak, kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Remekül tűri a
hőingadozást -45°C – +180°C között, de adalékok segítségével a +275°C-ig is tűrőképes. A hőtűrésének
köszönhetően csírátlanítható, sterilizálható, így többszöri felhasználásra is alkalmas. Alapszíne transzparens,
áttetsző, de színes változatban is legyártható, ha vevő úgy igényli. Vegyszereknek, sós vizes oldatnak, lúgoknak
ellenálló. Jellemző a víz és portaszító, elektromos szigetelő tulajdonsága.

Általános keménység 60 Sh°A, de a vevő kérésére ez megváltoztatható keményebb vagy puhább kivitelre is.

Szilikon csöveink vékony falának köszönhetően számos területen felhasználják nem csak az iparban,
egészségügyben, hanem otthoni, hobbi célra is.

A nagy átmérőjű, vékony falú szilikon tömlők kiválóan alkalmasak vezetékek burkolataként, tartályok (úszófedél)
tömítéseként, vascsövek rugalmas héjcsöveként, forró zsírok, olajok leeresztő csöveként az élelmiszeriparban, de
átvezető csőként is kiváló.

A vékony falú, kis átmérőjű csöveket főleg színes változatban elektromos berendezések vezetékeinek jelölőjeként,
kábelek kötegelésére. Izoláló csőként, forrasztáshoz, trafók tekercseléséhez is ajánlott.

Átlagos falvastagsággal rendelkező szilikon tömlőink nem csak szigetelő funkciót láthatnak el, de zajszűrő szerepet
is betölthetnek. 

Szilikon védőcső
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Vékonyfalú szilikon cső

Miután külső környezeti hatásoknak is ellenáll, a kültéri alkalmazás, főleg elektromos szekrények
tömítéseként, villamos berendezések kábeleinek szigeteléseként is beépítik.

Az otthoni felhasználása is igen elterjedt. Modellezésben, RC modellek építésénél,
akvarisztikában, víz leeresztő vagy levegőztető szilikon ömlőjeként is beépítik.

A horgászatban is használják a vékony falú, kis átmérőjű, színes tömlőket  gubancgátló csőként.

Rögzítése, nem csak nútba lehetségest, hanem szilikon ragasztó segítségével a felületileg is
illeszthető.

Kis falvastagságú szilikon védő cső gyártás VIDEÓ

Hőálló szilikon cső szaküzlet

Szilikon szaküzletünk elérhetőségei

Bondex szilikon szaküzlet
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: 06 1/221-9212, 06 1/220-9177, 061/273-0504
Mobil: 0620/433-0413, 0620/922-6073, 0620/946-8122
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu
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© 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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