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Gyógyszer és labortechnikai szilikon csövek

Gyógyszeripari platina katalizátoros szilikon csöveinket kiváló minőségű nagytisztaságú melegen vulkanizál HTV
szilikon kaucsukból extruder technológiával gyártjuk.

Alapanyaguk a német BfR XV és az amerikai FDA szigorú követelményeinek felel meg.

Poliaddíciós szilikon termékeink sok évtizedes gyártási technológiáját, az egyre magasabb szintű elvárásoknak,
követelményeknek megfelelve folyamatos fejlesztések mellett alakítottuk ki.

 Platina katalizátorral készült termékeinket kizárólag megrendelésre gyártjuk, általános és egyedi igényeknek
megfelelő méretekben.

 Gyógyszeriparban alkalmazott poliaddíciós szilikon csöveink, az orvosi,-klinikai, – laboratóriumi csöveink kiváló
tulajdonságaival rendelkeznek. Ezen mechanikai paraméterek egészülnek ki a nagy szakító szilárdsággal
valamint a peroxid mentességgel.

Alkalmazási és felhasználási területük olykor hermetikusan lezárt fertőtlenített, magas tisztasági
követelményeknek megfelelő steril környezet. Gyógyszeripari cégek, gyógyszerkutató laboratóriumok,
Transzplantációs intézmények, klinikai, mikrobiológiai központi kutató intézetek, műtők.

Alkalmazhatók automata gépsorok gyógyszeradagoló szilikon csőveként, folyékony állapotú gyógyszerek
elosztó, átvezető, leeresztő csöveként, biokészítmények, gyógynövénykivonatok szállító, adagoló csöveként, 
tabletta,-kapszula továbbító szilikon csöként. Gyógyszeripari, perisztaltikus pumpák betét csöveként,
laboratóriumi műszerek, pipetták,összekötő, áteresztő csöveként. Műtéti gyógyászati eszközök, berendezések,
beépített alkatrészeként.

Platina katalizátoros szilikon tömlőink peroxid mentesek, színtelenek, szagtalanok, hő és hidegállók, flexibilisek,
jó vegyszerállók, nem színeződnek el, híg só oldatok nem roncsolják anyagukat, víztaszítók, jó elektromos
szigetelők. A nagytisztaságú poliaddíciós szilikon cső szakító szilárdsága az általános szilikon csövekhez képest
kimagasló. Kiválóan alkalmazhatók széles hő tartományon belül.
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Gyógyszeripari szilikon cső
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Platina szilikon cső
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Platinakatalizátoros szilikon cső
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Poliaddíciós szilikon cső
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Szilikon cső

Felhasználásuk gazdaságos mert többszöri sterilizálás, csírátlanítás után is megmaradnak a kívánt mechanikai
tulajdonságok.

Anyagukból semmilyen körülmények között nem válik ki toxikus anyag.

Ezen tulajdonságokkal rendelkező gyógyszeripari szilikon csöveink a csúcsminőségű kategóriába tartoznak.

A kutató laboratóriumok digitalizált vizsgálati műszerei, a gyógyszeripar gyártási technológiája, a műtőkben
alkalmazott legújabb modernkori gyógyászati beavatkozások, sok esetben emberi kéz jelenléte nélkül, olyan
szeparált steril környezet biztosítása mellett működnek, hogy ezen eljárásoknál elvárás és követelmény a
magas csúcsminőségű platina katalizátoros szilikon csöveink alkalmazása.
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Szilikon cső szaküzlet
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Szilikon szaküzletünk elérhetőségei:

Bondex szilikon szaküzlet
nagy és kis kereskedelme, 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, 0620 9468122
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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