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extrusion
1978’ den beri...
Adil Endüstriyel, kalite ve hizmet odaklı anlayışı ile müşterilerine yalıtım çözümleri sunmaktadır. Kurulduğu 1978
yılından itibaren müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı öncelikli hedefi olarak belirleyen Adil Endüstriyel, ArGe ve makina parkı yatırımları ile ürün yelpazesini sürekli
genişletmiştir.
Ar-Ge’ye verilen önemin sonucu olarak ürün geliştirme en güçlü yanımız olarak öne çıkarken, toplam kalite ve
müşteri odaklı anlayışı ile Adil Endüstriyel, plastik ve kauçuk izolasyon ürünlerinde Türkiye’nin önde gelen çözüm
ortakları arasında yerini almıştır.

Doğru Zaman...
Doğru Kalite...
Doğru Fiyat...

Endüstriyel

Bu Katalogta Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları
BL

Blok olarak üretilebilir.

FR

Alev geciktiricili olarak üretilebilir.

SH

Plaka olarak üretilebilir.

AS

Anti statik olarak üretilebilir.

RL

Rulo olarak üretilebilir.

UV

Ultra Viole ışınlara dayanımlı olarak üretilebilir.

SC

Özel kesimli olarak üretibilir.

CD

İletken olarak üretilebilir.

DS

Çift tarafı yapışkanlı olarak üretilebilir.

AB

Anti bakteriyel olarak üretilebilir.

4 OS

Tek tarafı yapışkanlı olarak üretilebilir.

CT

İstenilen renk ve desenlerde üretilebilir.
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extrusion

Kauçuk Sünger

Kauçuk Profil

mekanik dayanım ihtiyacının
düşük olduğu ses, ısı ve su izolasyon uygulamalarında kullanılan kauçuk sünger çözümlerini sunar. İhtiyaç duyulan hammadde kullanılarak istenilen yoğunluklarda ve kalınlıklarda
fabrikamızda üretilmektedir.

extrusion özel kalıp tasarımları ile istenilen hammadde ve yoğunluklarda kauçuk profil

ihtiyaçlarınıza size özel çözümler geliştirmektedir.

Köpürtülmüş Kauçuk Profil
Düşük yoğunluğa sahip, esnek ve
ozona dayanımı yüksek olan köpürtülmüş kauçuk profil titreşim önleyici
ve sızdırmazlık contası olarak kullanılmaktadır. İhtiyaca bağlı olarak yapışkanlı veya yapışkansız hortum ve
profil şeklinde üretilebilir.
Köpürtülmüş kauçuk profillerin kullanım alanlarından bazıları pano kapak contaları, otomotiv kapı lastikleri,
depo kapak contaları, filtre contaları
ve kabin contalarıdır.

Köpürtülmemiş Kauçuk Profil
Yüksek yoğunluğa sahip, sert, ozona ve darbelere dayanımı yüksek olan köpürtülmemiş kauçuk
profil titreşim önleyici ve sızdırmazlık contası olarak kullanılmaktadır. İhtiyaca bağlı olarak yapışkanlı veya yapışkansız hortum ve profil şeklinde üretilebilir.
Köpürtülmemiş kauçuk profillerin kullanım alanlarından bazıları endüstriyel tesislerde üretim
taşıma araç lastikleri, özel kabin pano kapak contaları, otomotiv contaları, depo kapak contaları,
filtre contaları ve kabin contalarıdır.
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, ihtiyaçlarınıza özel çözümler geliştirmektedir. İstenilen hammadde kullanılarak,
uygulama alanına göre ihtiyaç duyacağınız kalınlıkta, yoğunlukta, esneklikte ve sertlikte sünger
ve kauçuk rulolar üretilebilmektedir.

ürünlerinin tamamı tek tarafı ve çift tarafı yapışkanlı olarak üretilebilmektedir.
Yapışkan koruyucu tercihini de size bırakıyoruz. Klasik sarı havana kağıt kulllanılarak üretim
yapılabildiği gibi kolay uygulanabilirliği sayesinde seri üretimde işçilik zamanından önemli
tasarruf sağlayan film kullanılarak da üretim yapılabilmektedir.

Polietilen
Neopren
EVA
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sünger ve kauçuk rulolar;
1 mm - 30 mm kalınlık aralığında,
1500 mm. genişliğe kadar
İstenilen özel renklerde,
Tek yüzeyi yapışkanlı,
Çift yüzeyi yapışkanlı,
Yapışkansız,
Özel film takviyeli olarak üretilebilir.

Kapalı hücre yapısına sahiptir.
Hafif elastik ve dayanıklıdır.
Dinamik yapıya sahiptir.
Kapalı hücre yapısına sahiptir.
Darbelere dayanıklıdır.
Isı ve ses izolasyonu için uygundur.

EPDM

Kapalı hücre yapısına sahiptir.
Ozona dayanıklıdır.
Geniş ısı aralığına uygundur.

Silikon

Kapalı hücre yapısına sahiptir.
Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
Dinamik yapıya sahiptir.

Sert Lastik
FR

Kapalı hücre yapısına sahiptir.
Hafif elastik ve dayanıklıdır.
Isı ve ses izolasyonu için uygundur.

AS

UV
RL
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Kapalı hücre yapısına sahiptir.
Darbelere dayanıklıdır.
Yoğun ve elastiktir.

CT
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Tüm imalat sanayii sektörlerinin endüstriyel uygulamalarında kullanılan contalar konusunda Adil Endüstriyel yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir.
ile sizi bu tecrübeden yararlanmaya
davet ediyoruz.
Die-cut ve kiss-cut üretim hatlarımızda her türlü conta
ihtiyacınız karşılanabilmektedir.

es izolasyonu, ısı izolasyonu, titreşim emilimi ve seviye belirleyici olarak ihtiyaç duyduğunuz ürünleri istenilen teknik özelliklerde, boyutlarda,
yapışkanlı ve yapışkansız olarak sunmaktadır.
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şerit bantlar ;
• Havalandırma kanalları izolasyonunda,
• Çatı izolasyonunda,
• Duvar arası ısı izolasyonunda,
• Seviye belirleyici olarak,
• Klima iç aksam izolasyonunda,
• Frigrofik soğutucu taşıt izolasyonunda,
• Soğuk oda izolasyonunda,
ve benzeri alanlarda ses ve titreşim emici
izolasyon bandı olarak kullanılmaktadır.

sünger ve kauçuk bantlar;
1 mm - 30 mm kalınlık aralığında,
Uygulama alanına göre 4 - 1500 mm.
genişlik aralığında
İstenilen özel renklerde,
Tek yüzeyi yapışkanlı,
Çift yüzeyi yapışkanlı,
Yapışkansız,
Özel film takviyeli olarak üretilebilir.
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