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•Tıp ve ilaç sektöründe.
•Gıda: gıda ürünleri ve içecekler, sebze

   ve hayvansal yağlar. Buharla
   temizlenebilir.
•Endüstriyel: Sitrik ve tartarik
  asit, alkol vb. gibi bazı agresif ürünler.
•Compressor outlets
  (endüstriyel kalitede).
•Yüksek ısıya dayanıklı.
•Yüksek esneklik için ideal.

•Medical, pharmaceuticals, etc.
•Food: any food products and  
  drink, vegetable and animal oils.  
  Can be steam-cleaned.
•Industry: some aggressive 
  products such as citric and 
  tartric acid, alcohol, etc.
•Compressor outlets 
  (industrial quality).
•High temperatures.
•Appreciated for its high
  flexibility.

SİLİKON HORTUMLAR
SILICONE HOSES
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YAPITAŞ Kablo ve Profil, ağır kullanım 
koşullarına dayanıklı contalar da dahil olmak 

üzere her biçim ve ölçüde silikon kauçuk
parçalar üretmektedir.

Ürünlerimizin sertliği 20° shore A ile 90° 
A shore arasındadır.

Silikon kauçuk profil ve fitillerin önemli 
özellikleri :
•UV ve ozona mükemmel dayanım
•Yüksek alev dayanımı (DIN 4102)
•Yangın esnasında, zehirli, asit, baz 
  ve iletkenlik gösteren maddeler 
  açığa çıkarmaz
•Düşük kalıcı deformasyonunun 
  yanı sıra fiziksel özellikleri de iyidir.
•RAL sistemine göre
  renklendirilebilir.
•Fitillerin üzerine marka ve
  kodlama yapılmaktadır.

 YAPITAS Cable and Profile,  
 manufactures  any type of 
 silicone rubber profile in any 
 requested dimension for
 sealing under
 hazardous conditions and
 extreme conditions.
 Our hardness range is  
 between 20° shore A and 
 90° A shore.

Silicone rubber gaskets profile  
and important features:
•Excellent resistance against 
  weathering, UV and ozone.
•High flame resistance adjust 
  able  (DIN 4102).
•In the case of fire, no creation of  
  toxic, acid, base and conductive
  by products.
•Low level of compression set in  
  combination with good physical 
  properties.
•Adjustable according to the RAL 
  system.



FLON ®
SILIHOSE (Silicone Tube)

-60°C / +250°C Silicone rubber hose.
Silikon kauçuk hortum.

Packaging

- Inner diamaters of 0.5 to 3 mm: 50 m rolls.
- Inner diameters of 4 to 14 mm: 25 m rolls.
- Inner diameters > 14 mm: 10 m rolls.

Extruded silicone tube, translucent or colored.
- İç çap of 0.5 to 3 mm: 50 m kangallar.
- İç çap of 4 to 14 mm: 25 m kangallar.
- İç çap > 14 mm: 10 m kangallar.

Şe�af veya renkli Ekstrüde Silikon tüp.

Ambalaj

Applications
- Medical, pharmaceuticals, etc.
- Food: any food products and drink, vegetable
  and animal oils. Can be steam-cleaned.
- Industry: some aggressive products such as
  citric and tartric acid, alcohol, etc.
- Compressor outlets (industrial quality).
- High temperatures.
- Appreciated for its high �exibility.

- Tıp ve ilaç sektöründe.
- Gıda: gıda ürünleri ve içecekler, sebze
   ve hayvansal yağlar. Buharla temizlenebilir.
- Endüstriyel: Sitrik ve tartarik asit, alkol vb.
  gibi bazı agresif ürünler.
- Compressor outlets (endüstriyel kalitede).
- Yüksek ısıya dayanıklı.
- Yüksek esneklik için ideal.

Uygulama Alanları

Characteristics
Physical - Chemical
- Continuous working temperatures: 
  -80°C to +200°C  Peaks at +250°C.
- Non toxic, halogen-free.
- Food contact for translucent version.
- Hardness: 60 - 80 shore A.

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel - Kimyasal
- Çalışma sıcaklığı: 
  -80°C ile +200°C 
  Kısa süreli çalışma sıcaklığı +250°C
- Toksik olmayan halojen free.
- Saydam sürüm için gıdalarda temas.
- Sertlik: 60 - 80 shore A.

ZENGİN RENK SEÇENEKLERİ
WIDE COLOR OPTIONS


