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Egyedi pálinkafőző szilikon tömítés gyártás

Hőálló szilikongumi tömítések pálinkafőzőhöz Hőálló pálinkafőző szilikon tömítés gyártása egyedi méretek
alapján. Az általunk gyártott hőálló szilikongumi pálinkafőző tömítések megfelelnek az élelmiszeripari
előírásoknak. A szilikon anyag
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon profil

Szilikon profil tervezés és gyártás

Hőálló szilikongumi profilok gyártása és tervezése Vállalunk hozott mintadarab vagy műszaki rajz alapján
szilikon profilok gyártását rövid határidővel a gyártáshoz szükséges szerszám tervezéssel együtt Sok
partnerünk
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon gyártás, Szilikon profil

Elektronikai beágyazó szilikon – kétkomponensű kiöntő szilikongumi

Rubosil SR-FT elektronikai alkatrész beágyazó szilikon, kiöntő szigetelő szilikongumi Szobahőmérsékleten
térhálósodó, víztiszta folyékony önthető szilikon elektronikai beágyazó és kiöntő feladatokra. Rubosil SR-FT
kétkomponensű RTV-2 szilikongumi massza,
TOVÁBB
in Elektronikai beágyazó önthető szilikon

Hőálló kemenceajtó tömítés gyártás

Hőálló kemence ajtó tömítő szilikon profilok gyártása általános és egyedi méretekben. Hőálló kemence
ajtótömítő szilikon profilok gyártása általános és egyedi méretekben. Vállalunk műszaki rajz vagy hozott
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Szilikon, Szilikon gyártás, Szilikon profil, Szilikon termék, Szilikongumi

Szilikon termék gyártás és értékesítés

Szilikon termékek gyártása prés és extruder technológiával Bondex Kft 1991 óta gyárt az ipar, a gyógyszeripar
az egészségügy és otthoni felhasználóknak szilikon termékeket. Szilikonfeldolgozó üzemünk Perbál
TOVÁBB
in Extudált szilikon termékek, Prés technológia, Szilikon, Szilikon értékesítés, Szilikon gyártás, Szilikon termék,
Szilikonfeldolgozó üzem, Szilikongumi, Szilikonkaucsuk

Szilikon termékek külső megjelenése

Szilikon termékek külső megjelenése Általános szilikon késztermékeink tranzparens áttetsző
kivitelűek.Alapanyagoktól függően csekély eltérés mutatkozhat. Egyes speciális anyagok esetében akár opak,
nyers fedett színt is adhat, vagy
TOVÁBB
in Szilikon, Szilikon gyártás, Szilikon mechanika, Szilikon megjelenés, Szilikon termék, Szilikon tulajdonságai,
Szilikon vegyszerállóság

Szilikon késztermékek vegyszerállósága
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Szilikon késztermékek vegyszerállósága Vegyszerállósági táblázatunk segítséget nyújthat a megfelelő anyag
kiválasztáshoz. A szilikongumi vegyszerállósága nagymértékben függ a térhálósodástól.A szilikon
vegyszerállóságát széles hőmérsékleti tartományon belül is megőrzi.Összességében
TOVÁBB
in Szilikon, Szilikon gyártás, Szilikon mechanika, Szilikon termék, Szilikon tulajdonságai, Szilikon
vegyszerállóság

Melegen vulkanizált szilikon mechanikai jellemzői

Melegen vulkanizált szilikon mechanikai jellemzői Szilikon késztermékek keménysége eltérő lehet.A késztermék
keménységét ShoreA mértékegység mutató határozza meg.Minnél alacsonyabb ez a szám annál puhább
anyagról beszélünk.Leggyakoribb keménység
TOVÁBB
in Szilikon, Szilikon gyártás, Szilikon mechanika, Szilikon termék, Szilikon tulajdonságai

Szilikon gyártmányok hőállósága

Szilikon gyártmányok hőállósága Szilikonból készült gyártmányaink széles hőmérsékleti tartományon belül
alkalmazhatók. Általános tranzparens szilikon -50C – +200C-ig hőálló.A szilikon hőállóságát hőstabilizátorok
hozzáadásával lehet növelni.A megnövelt hőállóságú
TOVÁBB
in Szilikon, Szilikon gyártás, Szilikon termék, Szilikon tulajdonságai

A szilikon fő jellemzői

A szilikon tulajdonságai az alapanyag Szilikon anyagaink nagytisztaságú polisziloxán polimerek melyek a hozzá
adagolt katalizátortól (térhálósítótól vagy másnéven gyorsítótól) hő jelenléte mellett térhálósodnak és
gumirugalmas anyaggá válnak.
TOVÁBB
in Szilikon, Szilikon gyártás, Szilikon termék, Szilikon tulajdonságai
© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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