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Szilikon csövek és szilikon tömlők

Cégünk több évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkezik szilikongumi tömlők és csövek előállításában. Az
extrúziós technológiával gyártott szilikon csöveink széles méret választékban készülnek. A nagy tisztaságú
szilikon kaucsukból előállított termékeink kiválóan alkalmazható az élet számtalan terültén legyen az ipari,
egészségügyi vagy akár magán felhasználás.

Fő jellemzői közé tartozik a nagy tisztaság, hosszú élettartam, rugalmasság, kiváló flexibilitás, hideg és meleg
állóság (alap -45°C-tól – + 180°C-ig), hőállósága növelhető segéd anyagok segítségével +275°C-ra, ciklikusan
+300°C-ra. Elektromos szigetelő készség, ultraibolya sugárzás és vegyszer álló, sterilizálható, csírátlanítható,
alap színe áttetsző, transzparens, de anyagába színezhető, kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas.
Víztaszító hatása miatt vizes, nedves területeken kitűnő szigetelőként szolgál. Szilikongumi csöveink minősége
megfelel az amerikai FDA, az európai és magyar élelmezésügyi szabványoknak.

Platina katalizátoros szilikon alapanyagunkból víztiszta felületet és MEDI-SIL minőségű csöveket állítunk elő,
mely a gyógyászati ipar számos területén felkasználják.

A szilikon csövek alap tulajdonsága miatt a felhasználási lehetőségek szinte kimeríthetetlen.

Néhány lehetőség a teljesség igénye nélkül, mely területeken fordulnak elő szilikon gumi csövek: élelmiszer-,
gyógyszer-, műszer-, gépipar, egészségügy, hobbi célra modellezés, horgászat, stb…

A gumi tömlők milyenségétől, fajtájától függően sok feladatot tudnak ellátni. Lehet vékony vagy vastag falú,
bordázott vagy szövött felületű, hőálló, színes, iker (dupla) cső és még számtalan előállítási formátum
lehetséges.

Figyelem! A szilikon cső nem minden közegben használható!

Savak, lúgok, sók híg oldatai nem változtatják meg a szilikon minőségét, kis molekulájú ketonok, rövid láncú
több értékű alkoholok (poláris folyadékok) nem duzzasztják fel a szerkezetét. Szénhidrogének, ásványi olajok,
benzin, kerozin, stb. (nem poláris folyadékok) közegben nagy fokú duzzadás lép fel, mely megváltoztatja a
szilikongumi cső mechanikai tulajdonságát.
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Szilikon hűtőcső számítógéphez
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Szilikongumi csövek
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Trasparent szilikon cső

SZILIKON CSŐ GYÁRTÁS VIDEÓ

Szilikon csövek széles méretválasztékban raktárról kaphatók !

Szilikon cső szaküzlet

Bondex Kft szilikon szaküzlet

Bondex szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, 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: 06 20 433-0413 , 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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