Futópad szilikon olaj - Rubosil
BONDEX Szilikontechnika - Szilikonfeldolgozó és termékgyártó
Szilikon szaküzlet: 1078 Budapest, Murányi utca 48. Tel.: 06 1 2730504 Nyitva: H-P 7,30 – 16,00 h
Rubosil szilikonolaj termékcsaládunkat ajánljuk futópadok és futógépek kenéséhez, a fitnesz gépek
élettartam növelésének és karbantartásának céljára, ahol nélkülözhetetlen a megfelelő állandó kenés és az
alkatrészek csúszásának biztosítása.
Szilikon olaj

Rubosil O-100

Rubosil O-350

Rubosil O-500

A megfelelő viszkozitású szilikon olaj kiválasztása és vásárlása előtt, olvassa át a futógép karbantartási
utasítását !!

Figyelem !!! Baleset elkerülése céljából, kerülje a futópad
járófelületének szilikon olajjal történő érintkezését !!!

A Rubosil szilikon olajok jó csúsztató hatása miatt,
kiváló csúszó felületet biztosít a futógép lap felület
és a futószalag alja között.
Rendszeres használatával a futószalag hosszú ideig
megőrzi rugalmasságát, flexibilitását,
ezáltal élettartama megnövekedik, késleltetve a
futószalag repedezését és kikeményedését.

A Rubosil metil-szilikonolajok előnyös tulajdonsága, a kiváló víztaszító és vízpergető hatásuk
mellett, hogy viszkozitásuk a hőmérséklet változásával csak nagyon kis mértékben változik.
A metil-szilikonolajok összenyomhatósága (kompresszibilitása) az ásványalapú hidraulikus
folyadékokhoz képest nagyságrendekkel jobb. Hosszabb igénybevétel esetén sem gyantásodik,
nem kocsonyásodik- ragacsosodik.
A Rubosil szilikon olaj közvetlenül a futópad járólapja és a
futószalag közé adagolható a szükséges mennyiségben.
Javasoljuk a kenőanyag cikk-cakk alakzatban történő
felvitelét, ami a szilikonolaj felhordást követően, az
„üresjárati”szalagforgatással egyenletesen eloszlik a futógép
járólap és a futószalag alsó felülete között.
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Rubosil O-100 szilikon olaj

termék információ/rendelés KLIKK

Kiszerelés:

100 ml-es csepegtetős

1 literes műanyag flakonos - utántöltő
5 literes műanyag kannás

Rubosil O-100 metil- silikon olaj :
Fizikai és kémiai tulajdonságok
Forma:

folyadék

Szín:

színtelen

Szag:

szagtalan

pH érték kb. :..................7
Lobbanáspont: …...........> 275 °C
Gyulladáspont:.kb......... 450 °C
Alsó robbanási határ:.....nincs
Felső robbanási határ:....nincs
Rel. sűrűség: kb.:...........0,96 g/cm3/25 °C
Oldhatóság:...................vízben oldhatatlan
Viszkozitás: kb.:............100 mm/s /25 °C
Termikus bomlás, kezdődő bomlás: > 250 °C-tól

Rubosil O-350 szilikonolaj

Kiszerelés: 100 ml-es csepegtetős
1 literes műanyag flakonos
5 litere műanyag kannás
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termék információ/rendelés KLIKK
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Rubosil O-350 metil- silikonolaj :
Fizikai és kémiai tulajdonságok
Forma: folyadék
Szín:

színtelen

Szag:

szagtalan

pH érték kb. :..................7
Viszkozitás: kb.:............350 mm/s /25 °C
Lobbanáspont: …...........> 300 °C
Gyulladáspont:.kb......... 450 °C
Alsó robbanási határ:.....nincs
Felső robbanási határ:....nincs
Rel. sűrűség: kb.:...........0,97 g/cm3/25 °C
Oldhatóság:...................vízben oldhatatlan
Termikus bomlás, kezdődő bomlás: > 250 °C-tól

Rubosil O-500 szilikon olaj

termék információ/rendelés KLIKK

Kiszerelés: 100 ml-es csepegtetős
1 literes műanyag flakonos
5 litere műanyag kannás

Rubosil O-500 metil-szilikonolaj :
Fizikai és kémiai tulajdonságok
Forma:

folyadék

Szín:

színtelen

Szag:

szagtalan

pH érték kb. :..................7
Viszkozitás: kb.:............350 mm/s /25 °C
Lobbanáspont: …...........> 300 °C
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Gyulladáspont:.kb......... 450 °C
Alsó robbanási határ:.....nincs
Felső robbanási határ:....nincs
Rel. sűrűség: kb.:...........0,99 g/cm3/25 °C
Oldhatóság:...................vízben oldhatatlan
Termikus bomlás, kezdődő bomlás: > 250 °C-tól

Rubosil O-100

Rubosil O-350

Rubosil O-500

Futópadok , futógépek és egyéb fitnesz gépek olajozásához és kenéséhez RUBOSIL szilikon olaj termékeink
megvásárolhatók az alábbi címen:
Tekintse meg szilikonolaj termékválasztékunkat az alábbi linkre kattintva:

KLIKK

BONDEX KFT Szilikonfeldolgozó és termékgyártó
Szilikon bolt: 1078 Budapest, Murányi utca 48. nyitva tartás: munkanapokon H – P 7:30 – 16,00 h
Telefon/fax: 06 1 220 9177, 06 1 273 0504 , Mobil: 06 20 4330413 , 06 20 9226073
e-mail: szilikontechnika@t-online.hu

http: www.bondex.hu

