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Egyedi hőálló lapos tömítések és szilikon karimák gyártása otthoni és ipari felhasználásra.
Anyaga nagytisztaságú hőálló 100% melegen vulkanizált szilikon.
Hőállóság: -45C-+200C
Anyagtisztasága és hőállósága miatt a szilikon tömítések széles körben használhatók ipari, élelmiszeripari és
otthoni célra.
Napsugárzásnak, ózonnak és UV sugaraknak ellenállnak ezért kültéren és beltéren is használhatók.

Szilikongumi lapostömítések hőállósága
Általános kivitelű szilikon lapos tömítések és szilikon karimák hőállósága -45C-+200C.
Emelt hőállóságú tömítések legyártását is vállaljuk melyek hőállósága akár tartós 265C.
Víznek, nedvességnek, híg lúgoknak és savaknak és sós oldatoknak ellenáll. Elmondható hogy a szilikonból
készült tömítések jó vegyszerállósággal rendelkeznek. Kitűnő elektromos szigetelők ezért elektronikai
berendezésekhez, műszerekhez, vezérlőszekrényekhez vagy nagyfeszültségű elektromos elosztó
szekrényekhez is használhatók. Anyagának tisztasága miatt élelmiszeripari, gyógyszeripari és egészségügyi
alkalmazásra is ajánlott. Hővel vagy gázzal sterilizálható, többször felhasználható. Nagy rugalmassága miatt
kiváló tömítettség érhető el.

Bondex Kft általános és egyedi méretekben gyárt szilikon karimákat rövid határidővel akár helyzetelő furatokkal
vagy anélkül.

Szilikon lapostömítés felhasználási területei
A szilikonból készült lapostömítések a fenti kiváló tulajdonságok miatt használhatók gépek hőálló tömítésének,
lámpatestek és armatúrák szigetelésének, élelmiszeripari berendezések hő és hidegálló tömítéséhez, lapos
tetők csavar rögzítésének rugalmas alátéteinek, csúszásgátló és csúszásmentesítő üvegtartó szilikon
korongoknak. Alakjuk szerint lehetnek furatos és furat nélküli, négyzetes vagy téglalap alakú, de lehet teljesen
egyedi formája is rögzítő furattal ellátott vagy rögzítő furatok nélküli kivitel.

Habosított zártcellás szilikon lapostömítések
Olyan területre ajánljuk ahol viszonylag kis nyomóerő mellett kiváló tömítettséget kell elérni.
Zártcellás habosított változata nagy előnye a puhaságában rejlik. Anyagszerkezete kívül bőrözött és zárt, belül
különálló légcellák milliónyiból áll mely nem engedi a nedvességet magába szívni. Fő tulajdonságai
megegyeznek a tömör szerkezetű szilikongumi lapos tömítések tulajdonságaival pl. nedvességnek és pornak,
napsugaraknak és UV sugaraknak ellenáll. Az egyenetlen felületek között a réshézagokat maximálisan kitölti.
Inkább nyugvó tömítésnek ajánljuk.

Használható elektronikai dobozok nedvesség és por elleni védelméhez pl. lámpatestek és lámpa armatúrák
szigeteléseként.

Vállalunk műszaki rajz vagy hozott minta alapján szilikon lapos tömítések gyártását rövid határidővel!
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Szilikon alátét

Hőálló szilikon lapostömítés
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Boyler tömítés
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Helyzetelő furatos szilikon karima

Hőálló szilikon karima
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Hőálló Lapostömítés
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Szilikon karima tömítés
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Hőálló szilikon lapostömítés

szilikon lapos tömítés
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szilikon furatos lapostömítés
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Szilikon csőtoldó tömítés
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Hőálló szilikon karimák
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Lapos szilikon allátét
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Préselt szilikon termékek

Szilikon lapostömítés gyártás VIDEÓ

Stancolt és préselt szilikon lapos tömítés szaküzlet címe, ahol termékeinket megrendelheti
és megvásárolhatja :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetősége

Bondex Kft. szilikon bolt
kis és nagykereskedelem , rendelés felvétel és értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
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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