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Nagytisztaságú élelmiszeripari minőségű szilikon csövek és tömlők

A nagytisztaságú szilikon alapanyag lehetővé teszi, hogy az élelmiszeripar számos területén különböző
formában felhasználhatók legyenek a szilikon csöveink.

Szilikon termékeink megfelelnek a BgVV, FDA, valamint a magyar élelmezésügyi szabványok előírásainak.

Egyaránt alkalmazhatják hideg és meleg közegben, rugalmasságát és flexibilitását megőrzi. Kültéri és beltéri
alkalmazás során nem repedezik be. Áttetsző, transzparens alapszín mellett, színes változatban is legyártjuk.
Élelmiszeriparban általában kék színnel jelölik a csöveket és tömítéseket hogy az élelmiszerbe hullott
anyagdarkák a termékekben jól látszódjananak. Kévégépekhez szürke és barna színben is gyártjuk. UV és
ultraibolya sugárzásnak ellenállnak.

Jó szigetelő tulajdonságának köszönhetően elektromos berendezések biztonságtechnikai és védelmi szerepet
ellát. Por és víztaszító ezért poros és nedves közegben is használható.

Az általunk készített szilikongumi tömlőket élelmiszeripar számtalan területén felhasználják.

Néhány felhasználási terület:

borászati leeresztő, átfejtő csőként

szörpgyártásban adagolócsöveknek

borászati úszófedél tartályokhoz tömítésként

kávéfőzőgépek átvezető és összekötő csöveként

adagoló automaták folyadékszállítójaként

perisztaltikus pumpák bélés csöveként

mezőgazdasságban fejőgépek és tejipari csöveként

különböző gépek átvezető, átfejtő, leeresztő, védő, szigetelő csöveként

nagy nyomású berendezésekhez külső szövettel erősített tömlőjeként, de tartályok, üstök végtelenített
változatban tömítő funkciót is elláthatják, és még számtalan felhasználási terület lehetséges.
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Élelmiszeripari szilikon cső gyártás VIDEÓ

Élelmiszeripari minőségű szilikoncsövek széles
méretválasztékban raktárkészletről kaphatók !

Szilikon tömlő szaküzlet

Bondex szilikon szaküzlet címe

nagy és kiskereskedelem, 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 2219212, 06 1 2209177, 06 1 2730504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073, 06 20 9468122
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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