
Bemarásos nyílászáró tömítés beépítése
BONDEX Szilikontechnika -  Szilikonfeldolgozó és termékgyártó

Szilikon szaküzlet: 1078 Budapest, Murányi utca 48. Tel.: 06 1 2730504   Nyitva: H-P 7,30 – 16,00

Mart nútba építhető ablak   tömítés szilikonból  

A régi fa nyílászárók cseréje nélkül energiát spórolhat a Bondex Kft által kifejlesztett 
HUNSTRIP márkanéven gyártott és forgalmazott nútba építhető és nútba pattintható szilikon 
szigetelő profilokkal. Nem csak télen, hanem nyáron is a klimatizált helységek energia 
csökkentésével is sokat spórolhat ! Az ablaktömítés beépítése után a huzat, a por és a növényi 
pollenek nem tudnak a lakásba bejutni. Az utcai zaj is nagymértékben csökkenni fog.

         

Utólag beépíthető, bemarásos és behengerelhető nyílászáró tömítés gyártása 
100% melegen vulkanizált szilikonból !

FIGYELEM !! : visszatérülő befektetés !!!

Tekintse meg a HUNStrip behengerelhető 
szilikon nyílászáró tömítés gyártását videón: 
                                                                    ▬▬►
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http://bolthely.hu/szilikongumi/Szilikon_uzem_Video


Bemarásos nyílászáró tömítés fő tulajdonságai:

Kiváló rugalmasság, hosszú élettartam, nedvességgel és napfénnyel, UV sugarakkal szembeni 
ellenálló képesség jellemzi. Egyéb gumiból készült ablakszigetelő profilokkal szemben pl. 
EPDM gumival szemben a szilikon ablaktömítések élettartama többszöröse. Napsugárzás 
hatására a szilikon tömítés nem repedezik ki és nem keményedik meg. Előnye hogy festéskor 
kivehető, és festés után a nútjába visszahelyezhető. Vigyázni kell hogy ne fessük le a szilikon 
szigetelő gumit mert a rászáradt festék egy kemény réteget képez a felületén amitől a profil 
bekeményedhet!

                
                        szilikon O profil tömítések            embrió profilt kiváltó szilikon tömítés  

– Behengerelhető nyílászáró tömítések

Szilikon O profil fej átmérő méretei: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm.

Beépítési nút szélesség: 2,8 - 3 mm, nút mélység 5-6 mm. 

Szilikon nyílászáró tömítés alapszínei: fehér, barna, áttetsző. 
1000 fm feletti rendelés esetén egyedi színben is legyártjuk!

– Embrió tömítést kiváltó profil :

tömítőfej átmérő:   10 mm és 12 mm
Beépítéshez szükséges nút szélesség: 4 mm
Színválaszték:    fehér, barna  
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Behengerelhető szilikon a  blaktömítés beépítése:   

A fából készült nyílászárók szigetelésének a nagyságát a tok és a szárny közötti résnyílása 
határozza meg. A résnyílást egy gyurma segítségével könnyen meghatározhatjuk. 
Tegyünk gyurmát a szárny sarkaira és közepére, majd csukjuk be az ablakot. Az ablak 
kinyitása után a gyurma vastagsága megadja hogy mekkora szigetelő gumit válasszunk. 
Akkor jó a tömítés amikor a nyílászáró bezárása után a szigetelő gumi kb. 1/3 - ig nyomódik 
össze. A túl nagy tömítés sem az ablaknak, sem a nyílászárónak nem tesz jót. Az 
ablakszárnyban feszültség lép fel, a szilikon nyílászáró tömítés pedig maradandó 
alakváltozást is szenvedhet. 
A kisebb ablakszigetelő profil kiválasztásával pedig a huzat és a por ugyanúgy beáramlik a 
lakásba. A megfelelő méretű szigetelő profil kiválasztása után egy 2,8-3 mm átmérőjű 
marókéssel 5-7 mm mélységben a szárnyon körbemarjuk a nútot, majd behengereljük és 
bepattintjuk a tömítőprofilt vigyázva hogy ne nyúljon meg.  

          
                                  rögzítő nút készítése               ablaktömítő gumi behengerlése

A behengerelhető nyílászáró tömítést lehetőleg ne vágjuk meg a sarkoknál, hanem egy szálban 
vezessük végig. Így hermetikusan letömíthetjük az ablakot.
A bemarásos szilikon O profilt bárki otthon is beépítheti!

Tekintse meg ajtó és ablakszigetelő szilikon profil termékeinket:     KLIKK

A bemarásos szilikon nyílászáró tömít  ő profil gyártmányainkat,  
 az alábbi címen   megvásárolhatja vagy megrendelheti :  

Bondex szilikon bolt :
1078 Budapest Murányi utca 48.    Nyitva: H-P   7:30 – 16:00 h
Tel.: 06-1-221-92-12,  06-1-220-91-77,  06-1-273-05-04,
Mobil: 06-20-433-0413 ,  06-20-9-226-073
e-mail:  szilikontechnika@t-online.hu
www.bondex.hu
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http://bolthely.hu/szilikongumi/lista/500286a94a44d__Nyilaszaro_gumi_tomites
http://www.bondex.hu/
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