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Szilikon P profilok

Tömítési és szigetelés alkalmazási területekre gyártott szilikongumi P -profil, más néven lobogó alakú
tömítőprofil gyártmányaink, különböző  méretű tömítőfejjel , szárhosszal és falvastagsággal elérhetőek az ipari
és lakossági ügyfeleink részére.

A  rugalmas  szilikon p profil termékeinkről is elmondható, hogy a tömítendő rés és profilméret arányának helyes
megválasztásával a tömítés élettartama növelhető. A tökéletes szigetelés biztosításához a tömítendő hézag
méretéhez igazodva, megfelelő méretű szilikonprofil kiválasztása és alkalmazása ajánlott. A beépítésre kerülő 
szilikontömítést, a tömítőfej üregméret 60%-ig célszerű összenyomott állapotban alkalmazni. Ezzel a tömítés
maradandó alakváltozás nélkül, hosszútávon kiváló szigetelést biztosít.

A szilikon p-profilok előnye a gumi és egyéb polimer anyagú  tömítésekkel szemben, a széles
vegyszerállóságának, hosszan tartó rugalmasságának, hőstabilitásának, időjárás ellenálló tulajdonságának
köszönhetően, hideg és meleg környezetben bel és kültéri felhasználásoknál hosszú távú tömítési megoldást
biztosítanak.

Beépítésükkel a rugalmas P-tömítőprofil termékeink tökéletes szigetelést biztosítanak. Szerelésük lemez alá
illesztve mechanikusan csavarozással, szorítólemez felfogatással, vagy ragasztással történhet.  Ragasztással
történő rögzítéshez ecetsav bázisú F.BS, vagy Wacker ragasztó anyagokat ajánljuk. Saválló rozsdamentes fém
felületre minden esetben ragasztó alapozó használata javasolt.

Üreges szilikon profilos tömítéseink kiváló anyagtulajdonsága miatt széles hőfoktartományon belül
alkalmazhatók. Általános stanadard kivitelű profiljaink -45-+200C-ig, az emelt hőállóságú, hőstabil termékek
+275 Celsius fokig, rövid ideig +315 C -on használhatók. A magas hőállóságú hőstabilizált P alakú szilikon
tömítések oxid vörös,fekete,és krém-fehér színűek lehetnek.

Ellenállnak az időjárás okozta fagynak, tűző napsütésnek, UV sugaraknak. Nem repedeznek,és nem
keményednek meg ,tömítési funkciójukat évtizedeken át megőrzik.
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Szilikon p profilok

P profil gyártmányainkat a gép és műszeripar, járműipar, egészségügy ,élelmiszer, gyógyszer
ipar számos területén alkalmazzák gyártástechnológiai és tömítéstechnikai feladatok
megoldására.  Ennek megfelelően a szilikon p profilokat  az adott felhasználási területeknek
megfelelően általános ipari , élelmiszer és egészségügyi minőségben gyártjuk.

Különböző felhasználású ajtók, tolóajtók, konténerek hideg, hő és hang szigetelő tömítésére,
gépjármű felépítményeken ütközésgátló és hangtompító profilként, élelmiszeripari hűtőkamrák, 
faipari szárítóberendezések , pékipari kemencék, egészségügyi és gyógyszeripari sterilizáló
berendezések ajtó tömítésére egyaránt felhasználható.

Kültéri alkalmazhatóságuk és rugalmas anyagtulajdonságuknak köszönhetően, lakossági
magán célú használatra például garázsajtó szigetelés,  akna és csatorna fedelek záró
tömítésére is alkalmas.

Esztétikai profil felhasználás során, P profil tömítéseink színes kivitelben is rendelhetők,
melyek széles méretválasztékban állnak felhasználó partnereink rendelkezésére. Technikai
paraméterek egyeztetését követően, egyedi méretekben valamint hozott minta alapján, rövid
átfutási idővel vállaljuk szilikongumi P profilok kivitelezését.

Szilikon P profil gyártás VIDEÓ

Szilikongumi P profilok széles méretválasztékban raktárkészletről kapható !

Hőálló P alakú szilikon tömítőprofil szaküzlet:

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetőség

Bondex Kft szilikon bolt
nagy és kis kereskedelme, értékesítés

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