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Szilikon vákuum csövek

Szilikon vákuum tömlőinket széles választékban kínáljuk vevőink számára.

Nagy tisztaságú szilikon kaucsukból előállított vákuum csöveink alkalmazása széles körű. Tulajdonságainak
köszönhetően számos területen megtalálhatók.

Fő tulajdonságai

-45°C- +180°C közötti hőtűrése, rugalmassága, nagy szakítószilárdsága, flexibilitása kimagaslik más
gumicsövekhez képest. Forró, meleg közeg esetén +275°C-ra emelhető a hőtűrése. Ilyen hőmérsékleten sem veszti
el rugalmasságát, nem fog berepedezni. UV és ózon állósága miatt kültéri alkalmazásra is ajánlott.

Alapszíne transzparens, áttetsző, de kérésre színes kivitelbe is legyártjuk.

Vegyszeres folyadékok, sós oldatok, savak, lúgok szállító csöveként is szolgálhat.

FIGYELEM! Ásványi (benzin, kerozin, olajok, nem poláris kötésű) folyadékok szállítására nem alkalmas.

Szilikon vákuum tömlőinket nyomás és folyadék elvezetésére használják.

Rugalmasságának köszönhetően könnyen csatlakoztatható méreténél nagyobb csonkokra.

Kisebb nyomás terhelést visel el, mivel a külső fala nem szöveterősített.

Szilikon vákuumcső
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Szilikon vákuumtömlő

30 x 50 mm szilikon cső

Konyhai felszívó csőnek, nagy üzemi vákuum csőnek, tasakoló gépek levegő elszívására,
hűtőgépek berendezések elvezető és beszívó csöveként, napkollektor rendszerek
vákuumcsöveként, kozmetikai és laboratóriumi berendezések vákuum tömlőjeként, elektromos
pumpák felszívó csöveként,  tejipari  áteresztő csőként, gyerekeknek orrszívó készülékek szívó
csöveként,  autó építők ( autótuning ) motortérben átvezető, leeresztő, szívó csöveként, olyan
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közegben ahol ásványi anyagokkal nem érintkezik és +275°C feletti hőnek nincs kitéve.

A nyomásálló csövek nyomásállóságát növelni tudjuk külső szövéssel is akár több rétegben történő
szöveteléssel. – A külső szöveterősített szilikon csövekről itt olvashat: **KLIKK**

Általános méretű vákuumcsöveinken kívül vállaljuk egyedi méretekben történő gyártását is egyedi
külső és belső átmérővel.

Nagy falvastagságú szilikon cső gyártás VIDEÓ

Szilikon cső bolt

Szilikon szaküzletünk elérhetősége

Bondex szilikon szaküzlet
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: 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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