
Önthető szilikon

 önthető szilikon Silorub RTV 2 termékcsalád

önthető szilikon termékek szilikon öntőformák, lenyomatok, különböző tárgyak, szobor reprodukálásához
kis és nagy szériás másolására, élelmiszeripari öntőformák felhasználásra , valamint alacsony olvadáspontú fém 

tárgyak, ólom, cink, bronz öntéséhez. - csatok , gombok, ólom figurák készítésére -

     
     

  
önthető szilikon termékcsalád 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------
                
                    
                    önthető szilikon

                    Silorub ds F20

                    kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

             
                   
                    önthető szilikon

                    Silorub ds F26

                    kétkomponensű RTV-2 szilikongumi
              

              
                    önthető szilikon

                    Silorub ds F30

                    kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

 
Szilikon termék szaküzlet – Bolt:    1078 Bp. Murányi u. 48.       Tel.  06 1 273 0504              *** Önthető szilikon  ***

http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV_2____1_kg__
http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV_2____1_kg__
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00520_ontheto_szilikon_F-20
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00521_ontheto_szilikon_F26
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00515_ketkomponensu_szilikongumi_F_30


Szilikon termék szaküzlet – Bolt:    1078 Bp. Murányi u. 48.       Tel.  06 1 273 0504              *** Önthető szilikon  ***

           
                
                 önthető szilikon

                 Silorub ds F35

                  kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

               

                 önthető szilikon

                 Silorub ds F38

                  kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

                  
                 önthető szilikon

                 Silorub ds F40

                  kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

                 
                 önthető szilikon

                 Silorub ds PR
                 hőálló szilikon paszta

                 kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

                

                 önthető szilikon

                 Silorub ds PW
                 hőálló szilikon paszta

                 kétkomponensű RTV-2 szilikongumi

Szilikon termék szaküzlet – Bolt:    1078 Bp. Murányi u. 48.       Tel.  06 1 273 0504              *** Önthető szilikon  ***

http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV_2____1_kg__
http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV_2____1_kg__
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00523_ontheto_szilikon_F_35
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00554_silorub_ds_f38_ontheto_szilikon
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00524_ontheto_szilikon_formagumi_F-40
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00531_szilikongumi_paszta_PR
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00527_szilikon_paszta
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                 önthető szilikon

                 Silorub ds SEPARATOR
                
                 formaleválasztó folyadék
                 kétkomponensű RTV-2 szilikongumikhoz

                  önthető szilikon   katalizátor  

                 Silorub ds K – általános öntőformákhoz
                 katalizátor - edző
                 kétkomponensű RTV-2 szilikongumikhoz

                  önthető szilikon   katalizátor  

                 Silorub ds K FOOD 
                 élelmiszeripari felhasználású öntőformákhoz
                 katalizátor - edző
                 kétkomponensű RTV-2 szilikongumikhoz

TUDJON MEG TÖBBET A SZILIKON ÖNTŐFORMÁK KÉSZÍTÉSÉRŐL
** KLIKK **

                  Silorub ds önthető szilikon termék megvásárolható:  

                Bondex Kft. Szilikonfeldolgozó és termékgyártó 
             
                Szilikon termékek szaküzlete :
                1078 Budapest, Murányi utca 48.
                Nyitva: munkanapokon H  -  P   8,0 – 16,0 h.
    
                Telefon/Fax:  06 1 220 9177 , 06 1 221 9212
                www.bondex.hu

Szilikon termék szaküzlet – Bolt: 1078 Bp. Murányi u. 48.         Tel.  06 1 273 0504             *** Önthető szilikon  ***

http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV_2____1_kg__
http://www.szilikongumi.wlap.hu/hu/szilikongumi/rtv-2-szilikon-ontomiformak-tipusai/
http://www.szilikongumi.wlap.hu/hu/szilikongumi/rtv-2-szilikon-ontomiformak-tipusai/
http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/4da2e29579124_Ontheto_Szilikon_RTV_2____1_kg__
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00519_formalevalaszto_-_ontheto_szilikon_formagumihoz_
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00534_ketkomponensu_szilikongumi_katalizator
http://bolthely.hu/szilikongumi/id/00536_elemiszeripari_katalizator_ds_K_Food

	Önthető szilikon
	önthető szilikon termékek szilikon öntőformák, lenyomatok, különböző tárgyak, szobor reprodukálásához
kis és nagy szériás másolására, élelmiszeripari öntőformák felhasználásra , valamint alacsony olvadáspontú fém tárgyak, ólom, cink, bronz öntéséhez. - csatok , gombok, ólom figurák készítésére -


