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All technical details in the catalogue are for information only. Manufacturer reserves the right to amend the values given above.
Please contact the manufacturing company for further information.

Sanayi profilleri
Industry profiles

SPECIAL CUSTOMER DESIGNS

In today’s developing technology, requirements are also varyingly increase 
very fast. Our company, setting off with this understanding, takes it as its 
duty to offer the best quality of today in silicone materials in the industry of 
our country.

Contrary to popular belief, Silicone is not a single type but is a material 
with varieties fulfilling different requirements. In the event of a wrong 
choice being made, it is not possible to provide an exact solution to the 
requirements. Therefore, upmost care must be taken in identifying the 
requirements. Başoğlu Inc. is ready to provide services with regard to this 
important issue with its large expert staff.

The profiles manufactured with typical Silicone can only function at static 
180 °C temperatures, they are easily aged at temperatures above this.

We are the only company that can manufacture cable, profile, tube and seals 
with silicone having intermediary value of 225 °C static temperature  and 
with the upper limit of silicone “THT” type 315 ºC.

Apart from our standard profiles, we manufacture products shaped according 
to your requirements with desired shore-A dimensions.

ÖZEL MÜŞTERİ TASARIMLARI

Günümüzde, gelişen teknolojiye paralel olarak gereksinimler de çeşitlilik 
göstererek çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu anlayışla yola çıkan 
şirketimiz, ülkemiz sanayinde en iyi silikon malzemeleri sunmayı kendisi 
için bir görev olarak görmektedir. 

Bilinenin aksine, silikon tek bir tip olmayıp, farklı ihtiyaçlara cevap veren 
çeşitlilikler arz eden bir malzemedir. Yanlış bir seçim yapıldığında, sorunlara 
doğru çözüm bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla, gereksinimler 
tanımlanırken azami dikkat ve özen gösterilmelidir. Başoğlu A.Ş. geniş 
uzman kadrosu ile ilgili hizmetleri sunmaya hazırdır. 

Standart silikon ile imal edilen profiller statik 180°C çalışabileceğinden 
bunun üstündeki sıcaklıklarda kolayca aşınırlar. 

Bizler, 225°C statik sıcaklarla ve THT tipi silikon ile 315°C üst limitiyle  
silikon kablo, profil, boru ve conta imal edebilen tek şirketiz. 

Standart profillerimiz dışında arzu edilen ölçülerde isteğinize uygun ürünler 
imal etmekteyiz. 


