SJÄLVBÄRANDE MELLANLÄGG

(SSI Self Supporting Interlayers)

Formade mellanlägg
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5.

Brickor för gaspatroner i PS, ABS resp P

Vakuumformat helpallsmellanlägg i PC

Pyramidmellanlägg för axlar och cylindrar
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