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Wacker szilikon ragasztók

Wacker Elastosil szilikon ragasztó

A német Wacker Chemie GmbH által gyártott szobahőmérsékleten térhálósodó ecetsav bázisú szilikon
ragasztók melyek a levegő páratartalmával reagálva kötnek meg és lesznek gumiszerűen rugalmas áttetsző
színű anyagok.

Elsősorban szilikon termékek egymással vagy egyéb anyagokkal történő ragasztására használható, de alkalmas
önmagában tömítőanyagként történő használatra is.

Elmondhatjuk hogy a szilikonból készült termékeket nagyon nehéz ragasztani és végteleníteni. Kizárólag
szilikon bázisú ragasztók tudják megragasztani. Erre a célra kiválóan használhatók a Wacker cég Elastosil
típusú ragasztói.

Kötés előtt méz állagú, jól kenhető anyagok. Megkötött állapotban hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek mint
a ragasztandó szilikon termékek pl. hőállóság, hidegállóság, víztaszító tulajdonság vagy elektromos szigetelő
tulajdonság.

Két fő típusát forgalmazzuk:
Wacker Elastosil E-41 : – hígabb állagú ragasztó, nagyobb lemez felületek ragasztásához javasoljuk jó terülő
képessége miatt
Wacker Elastosil E-43 : sűrűbb ragasztó, szilikon termékek végtelenítéséhez és rögzítéséhez javasoljuk
A szilikon ragasztókhoz Wacker G-790 tapadásközvetítőt is forgalmazunk.

A Wacker silicon ragasztó kiszerelése: 90 ml tubusos vagy 24 db tubus kartonban

1/9

http://szilikonok.hu/szilikon/szilikon-termekek/szilikon-ragaszto/wacker-szilikon-ragaszto/
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Dobozos-Wacker-E43-szilikon-ragaszt%C3%B3-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Wacker-szilikon-ragaszt%C3%B3-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Wacker-E-43-szilikon-ragaszt%C3%B3-3.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Szilikon-ragaszt%C3%B3k-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Wacker-E41-szilikon-ragaszt%C3%B3-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Wacker-Elastosil-E43-szilikon-ragaszt%C3%B3-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Wacker-Elastosil-szilikon-ragaszt%C3%B3-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Nyers-szilikon-ragaszt%C3%B3-tulajdons%C3%A1gai-1.jpg
http://szilikonok.hu/wp-content/uploads/2017/04/Megk%C3%B6t%C3%B6tt-szilikon-ragaszt%C3%B3-tulajdons%C3%A1gai-1.jpg


Dobozos Wacker E43 szilikon ragasztó
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Wacker szilikon ragasztó
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Wacker E-43 szilikon ragasztó

Szilikon ragasztók

4/9



Wacker E41 szilikon ragasztó
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Wacker Elastosil E43 szilikon ragasztó
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Wacker Elastosil szilikon ragasztó
Nyers szilikon ragasztó tulajdonságai
Megkötött szilikon ragasztó tulajdonságai

Hőálló gumizsinór gyártás VIDEÓ

Wacker szilikon ragasztó szaküzlet :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon bolt
Kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magánszemélyek és ipari vásárlók részére:
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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