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Önthető szilikon webáruház

Kétkomponensű önthető szilikonok webáruháza
Webshopunkban különböző önthető kétkomponensű szilikongumi kapható, melyek személyesen Murányi utcai
szilikon szaküzletünkben vagy igény szerint kipostázva is átvehetők.
Az önthető kétkomponensű szilikonok különböző keménységben és minőségben kaphatók amiket negatív formák
mintavételezéséhez lehet használni.

Folyékony szilikongumik alkalmazási területei:

Az RTV-2 szobahőmérsékleten kötő szilikont ajánljuk hobbi
alkalmazáshoz vagy kreatív szobrászathoz szobrok
lenyomatainak készítéséhez – restauráláshoz valamint
gipszstukkó készítéséhez. A folyékony szilikon alkalmas egyedi
gyertya készítéshez szilikon gyertyaöntő formákhoz,
élelmiszeripari szilikon alkalmazható cukrászati formákhoz:
egyedi csokoládé formákhoz, egyedi tortadíszekhez, grillázs
cukor készítéshez, jégkocka és bonbon formák készítéséhez.
Az önthető szilikon használható továbbá méhészeknek műlép
készítéshez, iparban egyedi prototípus gyártáshoz,
rendőrségnél nyomrögzítéshez, állatkertekben állati és növényi
lenyomatok készítéséhez, filmes szakmában álarcok, jelmezek
és kellékek készítéséhez, egyedi szappan készítésnél
szappanformák kiöntéséhez.

Kétkomponensű anyagaink között megtalálhatók a folyékony
halmazállapotú szilikon öntőanyagok és a kétkomponensű szilikon paszták
melyek függöleges felületeknél nyújtanak nagy segítséget mikor függőleges
felületekről szeretnénk negatív formát levenni.
Az önthető szilikon élethűen, a legapróbb részletessééggel adja vissza a
kiöntendő tárgyak felületeinek struktúráját.
A kétkomponensű önthető szilikon megrendelhető és megvásárolható az
alábbi címen:
www.szilikontermekek.hu vagy a www.bolthely.hu/szilikonbolt

Termékeinket megrendelheti és megvásárolhatja az alábbi
címen:

Bondex szilikon szaküzlet 1078 Bp. ,Murányi utca 48.
Tel.: 06-1-221-92-12, 06-1-220-91-77, 06-1-273-05-04
Mobil: 06-20-433-0413, 06-20-9-226-073,
e-mail:szilikontechnika@t-online.hu
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http://szilikongumi.com/hirek/ontheto-szilikon-webshop/
http://hu-hu.facebook.com/BondexKft/
https://plus.google.com/111801500725676976768
https://twitter.com/bondexszilikon


Szilikon webshop  –  Szilikon webáruház  –  Szilikon webbolt
 

© 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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