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WEICON Notlar
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dünya çapında
İyi günler!
WEICON‘un ürün ve çözümleri ile ilgilenmenize çok sevindik.
Bu program özetinde size geniş ürün yelpazemizin bir kısmını
tanıtıyoruz.
Talepleriniz bizim günlük motivasyonumuzdur: Farklı uygulamalarda
tek bir çözüm ortağına sahip olabilmeniz için size tek çatı altında
yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunuyoruz.

Üretim,
bakım onarım
için
özel ürünler

Her türlü zorluğun üstesinden gelmek, bizim için bir zevktir.
Müşterilerimiz Dubai‘de, Dublin‘de veya Düsseldorf‘da olabilir.
Biz, WEICON‘da yakın ilişkilere önem veririz.

Saygılarımla, Ralph Weidling

WEICON‘a ...güvenebilirsiniz
WEİCON dünyanın her yerinde yaklaşık 60 yıldır, en zorlu şartlar
da dahi, en iyi kaliteyi sunuyor.
WEICON tüm sektörler için özel yapıştırıcı maddeler, sızdırmazlık
maddeleri ve teknik aerosollerin yanı sıra yüksek performanslı
montaj macunları ve yağlar geliştirip üretiyor.
Firmanın 1949 yılında alet satış firması olarak kurulan ikinci ayağı,
kablo sıyırma aletlerinin geliştirilmesi ve satışıdır. WEICON bu
piyasa segmentinde yeniliklerin öncülerindendir.
Yönetici Ralph Weidling, hem firma merkezinin bulunduğu
Münster‘de, hem de dünya çapında sanayi kuruluşunun istikrarlı
bir şekilde gelişmesini amaçlamaktadır. 2005 yılında Dubai,
B.A.E.‘de kurulan şube ve 2008 yılında Kitchener Ontario,
Kanada‘da kurulan şube ile hizmet vermektedir.
WEICON, yaklaşık 75 ülkede bulunan müşterilerinin büyük
güven gösterdiği, 300´den fazla ürün barındıran geniş bir ürün
yelpazesine sahiptir

Ralph Weidling
Genel Müdür
WEICON GmbH & Co. KG
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2 komponentli
Yapıştırma Sistemleri

Plastik-Metal
Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme

WEICON Plastik-Metal

WEICON A
Macun kıvamında, çelik dolgulu.

Farklı malzemelerde hızlı ve kalıcı
onarımları, yapıştırma ve kaplama
işlemlerini hızlı ve ekonomik bir
şekilde gerçekleştirmek için ideal
malzeme.
WEICON Plastik-Metal, işlemden
sonra büzülmeden sertleşen
2 bileşenli epoksi reçinelerdir.
Sertleştikten sonra mekanik olarak
işlenebilirler ve böylece çok yönlü
uygulamalarda kullanılabilirler.

Tanklarda korozyon hasarlarının
ve yerel korozyonların giderilmesi
ve boruların, dökümlü parçaların,
gövde ve makine parçalarının
onarımı için kullanılır.
Aynı zamanda model ve kalıpların
yapımı, alet ve germe tertibatlarının
üretimi için uygundur.

Alüminyum, çelik veya mineraller
gibi dolgu maddeleri teknik
özellikleri belirler.
Farklı viskozitelere sahip tiplerin
yanı sıra çok yüksek sıcaklıklara
ve aşınmaya dayanıklı tipler de

WEICON B
Viskoz, çelik dolgulu.
Model ve kalıp yapımının yanı sıra
alet, germe tertibatları, şablon ve
ölçü aleti üretiminde kullanılır.
sunulmaktadır. Tüm tipler agresif
ortamlara karşı mükemmel
dayanıklılığa sahiptir.
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Aynı zamanda dökümlü parçalarda
bulunan boşluk ve mikro
gözeneklerin doldurulması ve genel
onarım işlemleri için idealdir.

2 komponentli
Yapıştırma Sistemleri

1

Plastik-Metal
Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme

WEICON BR

WEICON F2

Macun kıvamında, bronz dolgulu.

Viskoz, alüminyum dolgulu.

Boşlukların doldurulması ve bronz
ile bronz dökümlü parçaların
onarımı ve yenilenmesi için
kullanılır (örneğin Gemi pervanesi).

Model, kalıp ve şablonların dökümü,
Prototiplerin, tespit tertibatlarının
üretimi, doğruluğunu kontrol etmek
üzere kavitelerin dökümü, ultrason
kaynak cihazlarındaki tespit
tertibatlarının dökümü için kullanılır.

WEIDLING C
Sıvı, alüminyum dolgulu.
kalıpların dökümü (örneğin
vakum çekim ve köpük dolgular),
çok yüksek sıcaklıklara maruz
kalan sabitleme tertibatlarının ve
aletlerin üretimi içindir (örneğin
püskürtme aletleri).
220°C‘ye kadar sıcaklığa
dayanıklıdır.

WEICON SF
Macun kıvamında, çelik dolgulu,
hızlı sertleşir.

Hızlı onarım ve yapıştırma işlemleri
(örneğin sızdıran boru hatları,
gövdeler ve dişli kutuları), ankrajlar,
tespit tertibatlarının üretimi içindir.

WEICON F
Macun kıvamında, alüminyum
dolgulu.
Boşlukların doldurulması
ve parçaların onarımı ve
yenilenmesinde kullanılır (örneğin
enjeksiyonlu kalıplama parçaları,
tespit tertibatları).

WEICON WR
Sıvı, çelik dolgulu, aşınmaya karşı
dayanıklı.
Şaftların onarımı, yatakların, kesme
ve delme aletlerinin dökümü, aynı
zamanda kopya modellerin ve
çekme formlarının üretimi, makine
ve temellerin altına döküm yapmak
için uygundur
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1

2 komponentli
Yapıştırma Sistemleri

Plastik-Metal
Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme

WEICON WR2

WEICON Seramik BL

Macun kıvamında, mineral dolgulu,
aşınmaya karşı dayanıklı.

Sıvı, mineral dolgulu, aşınmaya
karşı aşırı dayanıklı.

Yuvarlama ve kaydırma
hareketlerinin aşınmaya neden
olduğu taşıyıcı sistemlerin,
kızakların ve kaydırıcı bantların
onarımları ve pompa gövdelerinin,
ekstruderlerin ve flanşların
kaplaması için kullanılır.

Aşınma ve sıyırma dayanıklığı çok
yüksek olduğu için sürülebilir yüzey
korumais sağlar. Dökümlü parçalarda, valflarda, fan kanatlarında ve
diğer birçok uygulamada
meydana gelen aşınma,
önleyici olarak veya onarım
sonrası azaltılır.

WEICON HB 300
Macun kıvamında, çelik dolgulu.

WEICON UW
Macun kıvamında, çelik dolgulu.

Dikey yüzey işlemleri için de
uygun olan dolgu macunu.
Çok kolay ve pratik uygulama
sağlar. Karışım oranı 1 : 1.
+280°C‘ye kadar yüksek
sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

Nemli ve ıslak yüzeylerde, hatta
su altında yapışma derecesi çok
yüksek olan özel tip.

WEICON TI
Macun kıvamında, titanyum
dolgulu.
Titanyum dolgulu tip, yüksek
basınç ve kimyasal dayanıklılığın
gerekli olduğu onarımlar
için uygundur.
Pompa, valf, aşınma plakaları,
bilyeli rulman yuvalarının,
şaftların, fırıldakların ve
pervanelerin onarımı ve
pompa gövdeleri ile kızakların
vs. kaplaması için idealdir.

6

Bu nedenle denizcilik ve gemi
taşımacılığı sektöründe gereken
onarım ve düzeltmeler için çok
uygundur.

2 komponentli
Yapıştırma Sistemleri

1

Plastik-Metal
Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme

WEICON Seramik W
Macun kıvamında, mineral dolgulu,
aşınmaya karşı son derece
dayanıklı.
Aşınma ve sürtünme dayanıklılığının
yanı sıra kimyasal dayanıklılığı da
çok yüksek olan beyaz bir yüzey
koruması sağlar, +260°C‘ye kadar
sıcaklığa dayanıklıdir (kısa süreli).

WEICON Dökme Reçinesi
MS 1000
İnce kıvamlı, dolgusuz.
Üniversal olarak kullanılabilen
döküm ve laminat reçinesi. Aynı
zamanda farklı dolgu maddeleri
ile karıştırılabilir ve arka besleme
maddesi olarak kullanılabilir.

WEICON Epoksi Reçine
Kiti
Onarım, bakım ve yapım için
çok yönlü macun.

WEICON ST
Macun kıvamında, metal dolgulu,
Paslanmaz çelikten makine
parçalarının ve aletlerin çok yönlü
onarımı ve düzeltme işlemleri için
kaliteli, korozyona karşı dayanıklı
dolgu macunu.

WEICON Epoksi Reçine Kiti
izolasyon, yapıştırma ve düzeltme
işlemleri için kullanılan, işlemesi
kolay ve soğukta sertleşen
2 komponentli bir üründür.
Sertleşen malzeme mekanik
olarak işlenebilir (delme,
törpüleme, frezleme) ve ön
muamele olmadan üstüne cila
uygulanabilir.
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1

2 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

Üretan
Darbe ve aşınma
dayanıklılığı yüksek
olan esnek döküm ve
yüzey reçineleri.
WEICON Üretan
Oda sıcaklığında lastiğe benzer
bir madde şeklinde sertleşen ve
-60°C‘ye kadar esnek kalan
2 komponentli poliüretan.

Nem hassasiyetleri çok düşük
olduğundan kalınlığı daha düşük
olan katmanlar için de uygundurlar.

Aynı zamanda yüksek tork ve
WEICON Üretanlar farklı
malzemeler üzerine yapışır: örneğin yırtılma dayanıklılığına sahiptirler.
metal, beton, lastik, ahşap, elyaf
WEICON Üretanlar makinelerde
cam ve diğer birçok madde.
mükemmel titreşim veya izolasyon
koruması sağlarlar.
Aynı zamanda WEICON PlastikMetal sistemleri ile birlikte esnek
katmanlar olarak kullanılabilirler.
Aşağıdaki shore sertliklerinde
sağlanırlar: 45, 60, 80 (Shore A)
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2 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

1

Repair Sticks
Tüm onarım ve bakım
çalışmaları için
kolay çözüm

WEICON Repair Sticks
(Tamir Çubuklar)
Titanyum tip - metal parçaların
yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya
karşı dayanıklı onarım ve yapıştırma
işlemleri için. +280°C‘ye kadar
-50°C ile +120°C arasında sıcaklığa sıcaklığa dayanıklıdır (kısa süreli
+300°C‘ye kadar).
dayanıklı (kısa süreli +150°C‘ye
kadar).
Kullanımı kolay: Kesme, form
verme, işleme.

Aqua tip - nemli ve ıslak yüzeylerin
yanı sıra su altı uygulamalarda
yapılan onarımlar için idealdir.

kesme

yo

ğurma

Bakır tip - çok hızlı işletim süresi  
(4 dak.) Çatlak ve sızıntıların
onarımı için.

işle me
Ahşap tip - ahşap parçaların
Alüminyum tip - alüminyum ve
başka metal parçaların paslanmaya dayanıklı, elastik ve büzülmeyen
onarımları için.
karşı dayanıklı onarımları ve
yapıştırma işlemleri içindir.

Çelik tip - çelik ve diğer metal
parçaların hızlı ve dayanıklı onarım
ve yapıştırma işlemleri
için kullanılır.

Plastik tip - plastiklerin*, elyaf
kompozitlerin (GFK, CFK, elyaf
cam) dayanıklı ve elastik onarımları
ve metal parçaların
yapıştırma işlemleri için.

New

Beton tip - Beton, taş ve seramik
yüzeylerin  hızlı onarımları ve düzeltme
işlemleri için. Duvar, taş, beton, seramik
plakalar vb. malzemelerde çatlakları ve
hasarlı kısımları doldurur.
Paslanmaz Çelik tip - Korozyona karşı
dayanıklı onarım ve düzeltme işlemleri
için paslanmaz çelik ve paslanmaz
metallerde. Onarılmış parçaların hızlı
mekanik dayanıklılığı sayesinde
(yakl. 60 dakika) masraflı ve
zaman alan durma süreleri
önlenebilir.

NSF = Non-food Compounds Registration
Programme

*örneğin PE, PP, PTFE, vs. plastikler hariç.

New
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2 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

Epoksi Yapıştırıcılar
hızlı
güvenilir
ekonomik

WEICON Epoksi
Yapıştırıcılar

WEICON Easy-Mix

Çok yüksek yapışma gücüne
sahip, soğuk sertleşen, solventsiz
2 komponentli sistemler.

Modern karıştırma ve dozlama
sistemi sayesinde aşağıda
belirtilen 4 tip tek bir işlemle temiz
ve doğru bir şekilde otomatik
dozlanır, karıştırılır ve uygulanır.

Tork ve darbe dayanıklılığı yüksek
malzeme bağlantılarına izin
verdikleri için montaj, onarım ve
üretim işlemleri için ideallerdir.
Özellikle yenilikçi yapılarda ve
farklı malzemelerden meydana
gelen bağlantılarda, örneğin
• Metal, sert plastik
• Elyaf kompozit (GFK,
CFK, elyaf cam vs.)
• Seramik, cam, taş, ahşap vs.
malzemelere olan talepler gün
geçtikçe artmaktadır (örneğin
çok yüksek dayanıklılığa sahip
optik açıdan güzel bağlantılar).
Bu maddeler çoğu zaman
birbirleriyle birleştirilir ve
beraberinde farklı talepler getirir.
Farklı uygulamalar için farklı
yapıştırıcı maddeler mevcuttur.
Bu maddelerin kullanımı, sertleşme
hızı, viskozitesi, rengi, sıcaklık
alanı ve dayanıklılığı farklıdır.
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Karıştırma ve dozlama sistemi

WEICON Easy-Mix S 50
Hızlı bakım ve onarım çalışmaları
için. Kısa kürleşme süreleri
olan seri üretim için idealdir.
• viskoz, kendi kendine düzleşir
• çok kısa işlem süresi
(4 – 5 dakika)
• hızlı sertleşme
• sarımsı, berrak

WEICON Easy-Mix N 50
Zaman gecikmeli montaj ve
konumlandırma adımları olan
üretim işlemleri için idealdir.
•
•
•
•

viskoz, kendi kendine düzleşir
normal işlem süresi (45 dakika)
uzun sertleşme süresi
sarı, opak

2 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

1

Epoksi Yapıştırıcılar
hızlı
güvenilir
ekonomik

WEICON Easy-Mix N 5000
Özellikle optik açıdan taleplerin
yüksek olduğu bağlantılar
için uygundur.

WEICON Epoksi- Dakikalik
Yapıştırıcı

WEICON Epoxyd- Dakikalik Yapıştırıcı
WEICON Fast-Metal Dakikalik Yapıştırıcı

Transparan ve elastik sertleşen
yapıştırıcı yapım ve montaj
işlemleri için idealdir ve WEICON
Easy-Mix sistemine gerek
duyulmadığı zaman kullanılabilir.

Özellikle ara sıra yapılması gereken
bakım ve onarım işlemleri için uygundur.
İşlemler pratik çift enjektör
ile yapılır.

• viskoz, kendi kendine düzleşir
• çok kısa işlem süresi
(3 – 4 dakika)
• hızlı sertleşme
• neredeyse renksiz, berrak
•
•
•
•

sıvı, kendi kendine düzleşir
normal işlem süresi (20 dakika)
normal sertleşme
neredeyse renksiz, berrak

WEICON Easy-Mix
Metal
Yüksek toleransların aşılması
gerektiği yapıştırma işlemleri için.
•
•
•
•

çelik dolgulu
viskoz, kendi kendine düzleşir
çok kısa işlem süresi (5 dakika)
sertleştikten sonra
mekanik olarak işlenebilir
• hızlı sertleşme
• siyah

Böylece reçine ve sertleştirici otomatik
olarak doğru karışım oranlarında dozajlanır.
Karıştırma işlemi manuel olarak yapılır.

WEICON Fast-Metal
Dakikalik Yapıştırıcı
Çelik dolgulu yapıştırıcı yüksek
viskozitesi sayesinde sadece
dikey yüzeylerde değil,
çatlakların, boşlukların ve
pürüzlü yerlerin doldurma
işlemlerinde de kullanılabilir.
Yüksek toleransların aşılması
gerektiği onarım işlemleri
için mükemmeldir.
• macun kıvamında,
boşluk doldurur
• çok kısa işlem süresi
(3 – 4 dakika)
• hızlı sertleşme
• mekanik olarak işlenebilir
(zımparalama, törpüleme,
delme vs.)
• koyu gri
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1

2 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

RK Yapısal
Yapıştırıcılar
elastik
darbeye karşı
çok dayanıklı
WEICON RK-1300 ve RK-1500
2 Komponentli „No-Mix“
Yapısal Yapıştırıcılar büyük
yüzeyleride dayanıklı bir şekilde
birleştirir. Aktivatör komponentleri
yapıştırma işleminden 30 gün
öncesine kadar uygulanabilir.

WEICON RK-1300 ve RK-1500
Yapısal Yapıştırıcılar tüm metal
yüzeyler (kaplanmış olanlar için de)
ve birçok plastik için uygundur ve
cam ile metal yapıştırmak için de
kullanılabilirler.

Her iki tipin soyulma dayanıklılığı
Montaj esnasında aktivatör ile
çok yüksektir ve +180°C‘ye kadar
temas halinde iken polimerize
(kısa süreli) sıcaklığa dayanıklıdır.
etmek için sadece yapıştırıcı
komponent kullanılır. Sertleşme
ondan sonra 2 – 4 dakika içerisinde
gerçekleşir.
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2 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

1

RK Yapısal
Yapıştırıcılar
elastik
darbeye karşı

WEICON RK-7000
Plastik, metal ve birçok başka
malzemeye yapışkanlığı çok
iyi olan çok dayanıklı ve hızlı
sertleşen yapısal yapıştırıcıdır.

New

çok dayanıklı

WEICON Easy-Mix
PE-PP 45

Metil akrilat tabanlı 2 komponentli
yapısal yapıştırıcı.
Özellikle düşük enerjili plastiklerin
(örneğin PE, PP ve TPE gibi)
yapısal ve dayanıklı yapıştırma
işlemleri için uygundur.

Yüksek viskoz ayarı ile dikey
yüzeylerde de kullanılabilir.
-55°C ile +125°C arasında
sıcaklıklara dayanıklıdır.

Yapıştırılacak yüzeyin ön
muamelesi gerekli değildir.
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2

1 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

WEICONLOCK®
Anaerobik Yapıştırıcılar
sabitleme
sızdırmazlık
kenetleme
birleştirme

WEICONLOCK®
Özellikle metal bağlantıları
için kullanılan 1 komponentli
anaerobik yapıştırma ve
sızdırmazlık maddeleri.
WEİCONLOCK tüm vida ,sıkı
geçme ve flanş bağlantılarını hızlı,
güvenilir ve ekonomik bir şekilde
sabitleştirir ve birleştirir.

WEICONLOCK oksijen girişi
olduğu sürece sıvı kalır. Sertleşme
ancak,boşluğa monte edilmiş olan
parçalarda metal teması ve hava
teması kesildiğinde zaman
gerçekleşir.

WEICONLOCK örneğin vidalarda
dişli boşluklarını tamamıyla
doldurur ve böylece mümkün
olan en yüksek yüzey temasını
sağlar.
WEICONLOCK vidaları (M 80‘e
kadar) ve vida dişlerini (3“‘ye kadar)
sabitleştirmek ve sızdırmazlık için
idealdir.

WEICONLOCK
Aktivatör F
WEICON Aktivatör F ile yapılan ön
muameleyle sertleşme süresi kayda
değer derecede kısaltılabilir.
Aktivatör pasif yüzeylerde, düşük
çevre sıcaklıklarında (+10°C‘nin
altında) ve büyük boşluk
genişliklerinde tavsiye edilir.

Yatak, manşon ve çıvatalar ve
kaydırma, bastırma yerinde bulunan
diğer birleştirme parçaları dayanıklı
bir şekilde sabitleştirilir.
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1 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

2

WEICONLOCK®
Anaerobik Yapıştırıcılar
sabitleme
sızdırmazlık
kenetleme
birleştirme

WEICONLOCK®
Anaerobik yapıştırma ve
sızdırmazlık ürünleri aşağıdaki
örneğin krom, çinko ve nikel ile
Paslanmaz çelik ve
alüminyum gibi pasif
maddelerde kullanılır.

New

Aktivatörsüz hızlı ve dayanıklı
bağlantı sağlar. Pasif yüzeylerde
aktivatör kullanılamıyorsa veya
kullanılmaması gerekirse, fakat
sertleşme yine de hızlı ve dayanıklı
olacaksa, aşağıdaki tiplerin
kullanımı tavsiye edilir:
AN 302-60
Vida bağlantısı,
orta viskoz, yüksek kuvvet
AN 302-80
Boru bağlantıları,
yüksek viskoz, yüksek kuvvet
AN 306-10
silindirik montajlarda keneltleyici,
orta viskoz, yüksek kuvvet
AN 306-30
silindirik montajlarda keneltleyici,
yüksek viskoz, yüksek kuvvet

WEICONLOCK
transparan

New

Renkli yapıştırıcı ve sızdırmazlık
ürünlerin optik açıdan ve tasarım
nedeniyle kullanılamadığı yerlerde
kullanılır.
AN 302-40
Vida bağlantısı,
orta viskoz, orta kuvvet
AN 302-50
Vida bağlantısı,
orta viskoz, yüksek kuvvet
AN 306-00
silindirik montajlarda keneltleyici,
orta viskoz, yüksek kuvvet
AN 306-50
silindirik montajlarda keneltleyici,
yüksek viskoz, orta kuvvet

Sertlik standart tiplerde olduğundan
(aktivatörsüz) çok daha hızlı elde
edilir.
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1 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

Plast-o-Seal®
(Jel Conta )
Dayanıklı ve kalıcı  
contalama
malzemesi
WEICON Plast-o-Seal®

(Jel Conta )
Mekanik işleme alınan makine,
vites ve motor gövdesi flanşlarını
izole etmek için uygundur.
Aynı zamanda kağıt, mantar, keçe
vs. malzemelerinden meydana
gelen eski ve yeni sabit madde
izolasyonlarını desteklemek için
kullanılabilinir.
Üretim esnasında meydana gelen
pürüzlü yerlere ve boşluklara girer.
Böylece boyut açısından sabit yapı
ve montajlar mümkündür. Yüksek
germe ve döndürme momentleri
için teknik çalışmalara ise gerek
duyulmaz.
Montajdan önce ve sonra sürekli
bir şekilde jel kalır ve böylece hem
demonte etmek kolaydır hem de
tasarruflu bir şekilde kullanılabilir.
Akaryakıt, mineral yağlar, su ve
hava, metanol ve glikoz karışımları,
anti-frez madde kerosin, florokarbon soğutucu maddelere vs. olan
dayanıklılığı çok yüksektir.
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WEICON Plast-o-Seal maksimum
0,10 mm‘lik boşluk dolumlarına
kadar (sabit madde izolasyonu
olmadan) kullanılabilir.
Aşağıya doğru akmaya karşı
dayanıklıdır ve bu nedenle dikey
yüzeylerde de kullanılabilir.
WEICON Plast-o-Seal silikonsuz,
floresan ve korozyona karşı
dayanıklıdır, aynı zamanda solvent
içermez ve nötr bir kokuya sahiptir.
Havalandırma yapmaya gerek
yoktur, montaj hemen yapılabilir.
-50°C ile +250°C arasında
sıcaklıklara dayanıklıdır.

1 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

2

Contact
Cyanacrylat
Yapıştırıcılar
(Hızlı Yapıştırıcılar)
çok hızlı
ekonomik

WEICON Contact

çok yönlü dayanıklı

(Hızlı Yapıştırıcılar)
Nemli durumlarda aralık parçalarında
ve havada çabuk polimerize olan
ve basınç altında sertleşen, solvent
içermeyen, soğuk sertleşen
1 komponentli yapıştırıcılardır.

WEICON Contact Cyanacrylat
Yapıştırıcılar çok dayanıklı bir
şekilde sertleşir ve birçok kimyasal
etkiye ve -50°C ile +135°C arası
sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
Sertleşmiş bağlantı çoğu
zaman yapıştırılan parçaların
malzemesinden daha güçlüdür.

Farklı malzemeleri saniyeler
içerisinde birbirleriyle ve başka
malzemelerle birleştirirler, örneğin:
Metal, plastik, cam, seramik,
ahşap, deri, doğal ve yapay
kauçuk (lastik).

Farklı uygulamalar için geniş bir
ürün yelpazesi sunulmaktadır.
Münferit tiplerin kimyasal yapısı
ve viskozite seviyeleri farklıdır.
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1 Komponentli
Yapıştırma Sistemleri

Contact
Cyanacrylat
Yapıştırıcılar
(Hızlı Yapıştırıcılar)
çok hızlı
ekonomik
çok yönlü dayanıklı

WEICON Contact
Polyoefin için Primer

WEICON Contact
Aktivatör

Plastiklere WEICON Contact Primer
uygulandığı zaman yüzeyin yapısı
değişir. Böylece polyoefin
grubundan, normalde çok zor
yapışan plastiklerin, örneğin
polietilen (PE) ve polipropilen (PP),
bağlantıları gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlarda
kullanılabilir:

WEICON
Contact Doldurucu
Çatlak ve boşlukların hemen
yapıştırılması ve doldurulması
için doldurma maddesi.
Delik, ve pürüzlerin hemen
yapıştırılması ve doldurulması
için doldurma maddesi.
Contact doldurucu katmak
katman uygulanır:
Yapıştırıcı - Doldurucu Yapıştırıcı
Sertleştikten sonra zımpara
veya üstüne cilalama
işlemleri mümkündür.
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• ç
 ok viskoz WEICON Contact
tiplerinde
• büyük katman genişliklerinde
• emici ve viskoz yüzeyler
• pasif maddeler (galvanize metal
parçalar gibi alkali yüzeyler).
• uygunsuz çevre şartları
(düşük sıcaklıklar, çok düşük
hava nemi < 30%)

3

1 komponentli Esnek ve Güclü
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Flex 310 M® Klasik
Flex 310 M® Kristal
Flex 310 M® Süper Tutuş
Flex 310 M® HT 200
esnek

Tipik uygulamaları aşağıdaki
alanlardadır:
• Metal, hazne ve cihaz yapımı
• Karoseri, araç ve konteynır yapımı
• Havalandırma ve klima teknikleri
• Elektro-Sanayi
• Yat ve tekne yapımı ve plastik
tekniklerinde birçok alanda.

WEICON Flex 310 M®
Klasik
Çok yönlü kullanılabilir. Primer
olmadan alüminyum, paslanmaz
çelik ve birçok başka yüzey
üzerinde çok iyi tutar. Eskimeye ve
UV‘ye karşı mükemmel dayanıklılık
gösterir. Sertleşmeden sonra
zımparalanabilir.

Sertleştikten sonra berraktır.
Cam, PC*, PMMA* ve akrilik
cam* üzerinde mükemmel tutuş
sağlar. Bu nedenle yapıştırıcının
görünmemesi gerektiği
elastik bağlantılar için idealdir.
* = Sadece gerilimsiz yapıştırın.

dayanıklı
zımparalanabilir
cilalanabilir
izosiyanat ve
solventsiz

WEICON Flex 310 M®
Süper Tutuş
Çok yüksek tutuş sağlar.
Metal, plastik ve birçok farklı
malzeme için uygundur. Özellikle
iç ve dış alanlarda dikey yüzeyleri
yapıştırmak için idealdir. Vida,
dübel, perçin ve diğer sıradan
sabitleme parçalarının yerini alır.

Ne
w

WEICON Flex 310 M MS polimer
tabanlı 1 komponentli ürünlerdir.
Farklı malzemeleri birbirleriyle ve
başka malzemelerde esnek bir
şekilde yapıştırmak ve izole etmek
için kullanılırlar.

WEICON Flex 310 M®
Kristal

New

Kullanıcıya tanınan marka
WEICON Flex 310 M altında
bir seri kaliteli yapıştırma ve
izolasyon maddeleri sunulur.

WEICON Flex 310 M®
HT 200
Yüksek sıcaklıklara karşı
dayanıklıdır. Metal ve çoğu
plastiklerde çok iyi tutuş sağlar.
Yapıştırma işleminde sonra termo
cila (örneğin toz katmanlı) yapılacak
olan parçaların yapıştırılmasını ve
izole edilmesini sağlar.

w
e
N
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3

1 komponentli Esnek ve Güclü
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Flex+bond®
Esnek, güçlü tutuşlu
yapıştırıcı ve izolasyon
malzemesi

WEICON Flex+bond®

İnandıran kanıtlar!

Özellikle çok yönlü kullanım alanları
ve çok yüksek yapışma gücü ile
ortaya çıkar.
Flex+bond aşağıdaki özelliklere
sahiptir:
Neredeyse tüm malzemeler,
örneğin: Metal, ahşap, plastik,
• devamlı esnek
cam, seramik vs. birbirleri ile
• -40°C ile +90°C arası ve
yapıştırılabilir ve çok yönlü
kısa süreli olarak (2 – 3 saat)
onarımlar, yapıştırma işlemleri
+130°C‘ye kadar sıcaklığa
yapılabilir veya dikiş ve aralıklar
dayanıklı
izole edilebilir.
• hava şartlarına karşı dayanıklı
• UV‘ye karşı dayanıklı
Flex+bond tek komponentlidir,
• tuzlu suya karşı dayanıklı
devamlı esnek kalır ve sertleştikten • kokusu nötr olacak şekilde
sonra zımparalanabilir veya
sertleşir
cilalanabilir* („ıslakta ıslak“).  
• hemen cilalanabilir („ıslakta ıslak“)
• neredeyse hiç büzülmeden ve
Beyaz, gri, transparan ve siyah
kabarcık oluşmadan sertleşir
renklerde mevcuttur.
• zımparalanabilir
• eskimeye karşı dayanıklı
* sadece „ıslakta ıslak“, malzeme uygulandıktan
• izosiyanat ve solventsiz
sonra en geç 3 saat içerisinde uygun renk katman
sistemleri ile (alkit reçine cilaları hariç)
• silikonsuz, halojensiz ve PVC‘siz
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1 komponentli Esnek ve Güclü
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Speed-Flex
Aqua-Flex

New

esnek,
güçlü tutuş,
boyanabilir,
WEICON Speed-Flex

WEICON Aqua-Flex

Başlangıç tutuşu çok yüksek olan,
MS polimer bazlı dayanıklı ve
çok amaçlı güçlü yapıştırıcıdır.

Islak ve nemli yüzeyler için
MS polimer tabanlı ideal yapıştırıcı
ve izolasyon maddesi.

Vida, dübel, perçin vs. gibi sıradan
sabitleme parçalarının yerini alır.

Metal, birçok plastik,seramik,
ahşap, cam, taş ve diğer birçok
malzeme için uygundur.
Primersiz de alüminyum ve
paslanmaz çelik tutuşu çok iyidir.

Speed-Flex viskoz ve sabittir,
böylece iç ve dış alanlarda dikey
yüzeylerde yapılan yapıştırma
işlemleri de sorunsuz bir
şekilde gerçekleştirilebilir.

zımparalanabilir,
izosiyanatsız ve solventsiz

Kullanım alanları:
• Boru ve su hatlarının izolasyonu
• Fayans ve birleşim yerlerinin
yenilenmesi (su altında da)
• Bahçe ve gölet dekorasyon
elemanlarının yapıştırılması,
örneğin dere akış hazneleri,
PVC gölet folyoları vs.
• Nemli oda ve sıhhi alanların
izolasyonu
• Denizcilik sektöründeki yapıştırma
ve onarma işlemleri
• Çatı bölgesindeki sızıntıların
giderilmesi

Basınç Tabancası
WEICON „Spezial“
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3

1 komponentli Esnek ve Güclü
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Solar-Flex
esnek
dayanıklı
cilalanabilir
zımparalanabilir
silikonsuz

WEICON Solar-Flex
Özellikle solar sanayisi için
geliştirilen MS polimer bazlı,
güçlü tutuşa sahip esnek
yapıştırıcı.
Çok yüksek başlangıç tutuşu
ve hızlı yapıştırıcı güç oluşumu
sayesinde dikey yüzeylerde de
yapıştırma işlemlerine uygundur.
Solar ve foto voltaik sistemlerin
montajında sıradan sabitleme
işlemlerinin yerini alır.
Aşağıdaki alanlarda güçlü
yapıştırma sağlar:
• Foto voltaik sistemler
• Modül bağlantı kutuları
• İşaretleme sistemleri
• Metal yapımı
• Hazne ve cihaz yapımı
• Havalandırma ve klima
teknikleri ve, silikonların
veya silikon içeren ürünlerin
kullanılamadığı durumlarda.
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Solar-Flex‘in
avantajları:
• D
 ikey yüzeylerde yüksek
başlangıç tutuşu
• N
 emli yüzeylerde de
geniş tutuş alanı
• H
 ava şartları ve UV‘ye
karşı dayanıklı
• S
 ilikonsuz, izosiyanatsız
ve halojensiz
• S
 olventsiz,
kokusuz ve aşınmaz
• Z
 ımparalanabilir
(sertleştikten sonra)

w
e
N
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1 komponentli Esnek ve Güclü
Yapıştırıcı Malzemeleri

Silikon
yapıştırma
izole etme
kapatma
kaplama
WEICON Silikonları

WEICON Silikon N

dökme

– nötr bağlayıcı –
Cam ve metal yapıları yapıştırmak,
dişli ve flanşları izole etmek için
elastik yapıştırıcılar ve izolasyon
maddeleri olarak kullanılırlar.
Geniş kullanma alanlarının yanı
sıra çok yüksek sıcaklıklara olan
dayanıklılıkları ile (+300°C‘ye kadar)
dikkat çekerler.
Silikonlar hava şartlarına, eskimeye
ve UV ışınlarına karşı çok
dayanıklıdırlar.

Nötr bağlayan, aşınmayan
silikon yapıştırıcı ve izolasyon
maddesi. Tüm metaller, cam,
seramik ve birçok başka
malzemede çok iyi tutuş sağlar.
Özel bağlama sistemi (Oxim)
sayesinde asetat bağlayan
silikonların aksine alüminyum ve
demirsiz metallerde vs. aşınma
meydana gelmez.

Aynı zamanda birçok kimyasal
ve mekanik yüklere karşı
dayanıklıdırlar.

Hassas plastik yüzeylere
uygulandığı zaman (PC, PMMA vs.)
gerilimden dolayı çatlaklar meydana
gelmez.

WEICON Silikon A

WEICON Silikon F

– asetat bağlayıcı –

– sıvı, kendi kendine düzleşir –

Güçlü tutuşa sahip, devamlı
elastik silikon yapıştırıcı ve
izolasyon maddesi. Özellikle sanayi
alanında kaliteli uygulamalar için
geliştirilmiştir.

Sıvı, kendi kendine düzleşen
döküm ve kaplama macunu.
Özellikle sanayi alanında elastik
yapıştırma işlemleri, izolasyonlar ve
emprenye işlemleri ile teknik yapı
parçalarının dökümü (maks. 10 mm)
ve izolasyonu için kullanılır. Tüm
metaller, cam, seramik ve birçok
başka malzemede çok iyi tutuş
sağlar.

Çelik, alüminyum, cam ve seramik
ve birçok başka malzeme
üzerinde çok iyi tutuş sağlar.
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1 komponentli Esnek ve Güclü
Yapıştırıcı Malzemeleri

HT 300
Black Seal
Flex 310
Fast-Bond
yapıştırma
izole etme
kapatma
kaplama

WEICON HT 300

WEICON Flex 310

– Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı –
Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı,
elastik, güçlü tutuşlu silikon
yapıştırıcı ve izolasyon maddesi
-60°C ile +300°C arasında
sıcaklıklara dayanıklı.

Poliüretan bazlı (PUR) elastik ve
güçlü tutuşlu yapıştırıcı ve izolasyon
maddesi.

Özellikle yüksek sıcaklığa sahip,
elastik yapıştırma ve izolasyon
işlemleri için uygundur.
Çelik, alüminyum, cam, seramik
ve birçok başka malzemede çok
iyi tutuş sağlar.

Metallerde, birçok plastikte,
seramik, ahşap, cam ve taşta vs.
yapıştırma ve izolasyon işlemleri
için çok yönlü kullanılabilir.

WEICON Fast-Bond
Yapısal ve montaj yapıştırıcı

WEICON Black-Seal

Poliüretan bazlı (PUR), üniversal
kullanılabilen 1 komponentli yapısal
ve montaj yapıştırıcı. MDF, ahşap,
sunta, fiber ve alçı karton plakalar,

– Özel Silikon –
Yağ, gres yağı ve sıcaklığa karşı
dayanıklı silikon yapıştırıcı ve
izolasyon maddesi Yağ ve gres
yağı dayanıklılığı çok yüksek olması
gereken yapıştırma ve izolasyon
işlemleri için uygundur.
Çelik, alüminyum, cam, seramik ve
birçok başka malzemede çok iyi
tutuş sergiler.
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beton, mermer, doğal ve yapay
taş, seramik, alçı, metal, sert köpük
(örneğin stirofom) için uygundur.

Teknik Spreyler

4

Metal Spreyler
Yüzey ve korozyon
koruması

WEICON Pas Koruması
2000 PLUS

WEICON Çinko Sprey

Demir III oksit (hematit)
bazında korozyon ve hava
şartlarına karşı çok dayanıklı bir
yüzey kaplamasıdır.

Tüm metal yüzeylere, örneğin
düzeltilmesi gereken galvaniz
parçalara, devamlı katodik
korozyon koruması sağlar.
Mikro ince çinko parçacıklarından
çabuk kuruyan, tutuşu güçlü bir
koruma tabakası oluşur.

New

Pas koruması için astar tabakası

DIN 53167 veya DIN 50021
uyarınca yapılan tuz püskürtme
testlerinde, WEICON Çinko
spreyinin uygulandığı metal
parçalarda 550 saatten fazla süre
geçtikten sonra bile korozyon
2 kere uygulandığı zaman korozyona meydana gelmediği görülmüştür.
karşı dayanıklılık daha yüksektir:
Yeni çinko pulları, aşırı hava
> 2000 Saatlik tuz püskürtme testi
şartlarına ve çevre etkilerine karşı
= > 20 yıl hava şartları sonucunda
da çok dayanıklı bir koruyucu
normal aşınma (C5-M Korozyon
tabaka oluştururlar.
Kategorisi ISO 12 944 Bölüm 2.)
+500°C‘ye kadar sıcaklığa
dayanıklıdırlar („özel açık“
+300°C‘ye kadar).

WEICON Çinko Sprey
„özel açık“
Gümüş gri ve antrasit renklerinde
mevcuttur.

WEICON Çinko Spreyi „özel açık“
yukarıda belirtilen uygulamaların
yanı sıra uygun hale getirilen renk
tonunda hasarlı galvaniz yerleri
düzeltmek için kullanılır.

25

4

Teknik Spreyler

Metal Spreyler
Yüzey ve korozyon
koruması

WEICON Alüminyum
Sprey

WEICON ÇinkoAlüminyum Sprey

Temizlik seviyesi <> 99,5% olan
alüminyum pigmentleri içerirler ve
tüm metal yüzeyler için çok yüksek
korozyon koruması sağlarlar.

Tüm metal yüzeyleri devamlı pas
ve korozyona karşı korur.

A-100: sürtünmeye karşı dayanıklı,
A-400: yüksek parlaklık

Çinko-Alüminyum spreyi çabuk
koruyan, tutuşu güçlü olan bir
koruma tabakası oluşturur ve birçok
kimyasala karşı dayanıklıdır.

Alüminyum spreyler çoğu asit ve
bazların yanı sıra hava etkilerine
karşı da dayanıklıdırlar.

WEICON Paslanmaz
Çelik Sprey
Korozyon ve hava şartlarına karşı
dayanıklı yüzey koruması.
Kimyasallara karşı yüksek
dayanıklılık sayesinde, dayanıklı
ve etkili bir koruma tabakasının
gerektiği her yerde kullanılabilir.

Kaplama +800°C‘ye kadar
sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
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Alaşım başka maddelerin
yanı sıra krom, nikel ve
mangan içermektedir.

Teknik Spreyler

4

Metal Spreyler
Yüzey ve korozyon
koruması

WEICON Bakır Sprey

WEICON Krom-Gümüş
Sprey

Koruyucu ve dekoratif kaplamalar
için, iç ve dış mekanlarda etkili
demirsiz özellikli kaliteli, hava
etkilerine karşı dayanıklı ve güçlü bir
tutuşa sahip olan bir metal sprey.
Aynı zamanda madde yüzeylerinin
veya yapı parçalarının optik

Çok parlak bir yüzey koruması.
Özel bileşim ve metal pigmentlerinin
yüksek saflığı sayesinde çok
yüksek parlaklık seviyesi
(krom etkisi) sağlanır.

açıdan düzeltilmesi (bakır
kaplama) için de uygundur.

WEICON Korozyon
Önleyici (wax) Sprey

Kuru, balmumuna benzeyen,
silikonsuz ince bir koruma
tabakasıyla metalden meydana
gelen alet ve parçaları iç depolama
Pirinç renkli saf bir metal kaplaması. ve deniz aşırı nakliye durumlarında
korur.
Farklı malzemelerin koruması
ve optik açıdan düzeltilmesi için
Kaplama -20°C ile +80°C arası
uygundur.
sıcaklık alanında örneğin tuzlu
suya* karşı dayanıklıdır.
İnce koruma tabakası istek
üzerine kolayca kaldırılabilir
(Örneğin WEICON Süper
Temizleyicisi S ile).

WEICON Pirinç Kaplama
Sprey

*DIN 50021 uyarınca 240 saatlik tuz püskürtme testi
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Teknik Spreyler
Temizleme ve
Yağ giderme

WEICON Süper
Temizleyici S Sprey
(uçucu)

WEICON Yüzey
Temizleyici Sprey

Tüm metalleri, cam, seramik
ve birçok plastiği temizler ve
yağdan arındırır. Reçineleşmiş
yağlayıcı maddeler bile çıkarılır.
Aynı zamanda yağ içeren bir
zeminin etkiyi azaltabileceği
yerlerde de WEICON ürünlerinin
kullanılması tavsiye edilir. Çabuk
havalanır ve artık bırakmadan
buharlaşır.

WEICON yapıştırıcı ve izolasyon
maddeleri ile yapıştırılacak
veya izole edilecek yüzeylerin
temizlenmesi ve yağın giderilmesi
için kullanılır. Temizlik maddesi
metal, cam, seramik ve çoğu
plastikler* üzerinde kullanılabilir.

WEICON Yakıcı Temizleyici
Sprey

New

Yapıştırıcıların iyi tutuşu ve
güvenilir sertleşmesi sadece
yağsız ve temiz yüzeylerde
sağlanabilir.
* Kullanımdan önce yüzey uygunluğunu kontrol edin.

Yanıcı parçalarında yağ, gres yağı,
is ve diğer kirleri çözmek için özel.
artık bırakmadan buharlaşır.

WEICON Kalıp Temizleyici
Sprey

New

Çok aktif maddeler
(organik solventler) sayesinde
formların yüzeylerinde birikmiş
olan reçine, ayırıcı madde artıkları
ve diğer kirler temizlenir.

WEICON Fren Balata ve
Parça Temizleyici Sprey
Araç alanı için özel üniversal
temizleme maddesi. WEICON
temizleme maddesi diğer
maddelerin aksine hiçbir artık
bırakmadan buharlaşır. Yağ ve gres
yağı içeren kirleri ve artıkları hızlı ve
kolay bir şekilde ortadan kaldırır.
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Teknik Spreyler
Temizleme ve
Yağ giderme

WEICON Plastik
Temizleyici Sprey

WEICON TFT / LCD
Ekran Temizleyici Sprey

Hassas yüzeylerin, örneğin cam
çerçeveleri ve panjurların, plastik
ve lastik profillerin, temizliği ve
yağlarının giderilmesi için ideal
ürün.

Hassas plastik ve cam yüzeylerin
temizliği ve bakımı için idealdir.
Kir, toz, yağ ve nikotin gibi kirler

WEICON Basınçlı Hava
Spreyi
Tozun sıradan yollarla çıkarılmasının
zor olduğu her yerde kullanılabilir.
Ulaşılması zor köşelerde ve hassas
yüzeylerde de kuru ve temassız bir
temizlik sağlar.

lekesiz ve hasar vermeyecek bir
şekilde ortadan kaldırılır. Anti statik
etki sayesinde kir ve tozu kabul
etmeyen bir yüzey oluşur.

WEICON Silikon ve
Yapıştırıcı Sökücü Sprey

WEICON Multi Köpük
Sprey

Silikon ve sertleşmiş yapıştırıcı
artıklarının yanı sıra dikey yüzeylerde
cila ve boyaları hızlı ve sorunsuz bir
şekilde söker ve temizler.

Metal, plastik, cilalı yüzeyler,
cam, fayans, tekstiller, halılar ve
döşemeler için güçlü üniversal
temizleyici.
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Teknik Spreyler
Yağlama ve multi
fonksiyon yağları

WEICON AT-44 Sprey

WEICON Silikon Sprey

PTFE‘li çok yönlü bir spreydir ve
tüm sanayi ve atölye alanlarında
kullanılabilir.

Verimli üretim ve bakım için
ideal bir kaydırma ve
ayırma maddesi.
Aynı zamanda plastik, lastik
ve metallerde bir koruma
ve bakım ürününün işlevini
üstlenir.
Uzun süreli ayırma tabakası
ve iyi yüzey özellikleri sağlar.

Özel etki formülü ile korozyon
koruması, temizlik, su geçirmezlik,
yağlama ve koruma tek bir üründe
sunulur.

WEICON W 44 T®
Turbo-Power Sprey
(Çok Amaçlı Yağlama
Spreyi)
Yüksek performanslı bir bakım
ürünü. Sanayi, atölye, ev ve hobi
alanlarında tüm uygulamalar için.
WEICON W 44 T vidalarda
bulunan yağları temizler, nemi
önler, gıcırdama seslerini ortadan
kaldırır, kirli metal yüzeyleri
temizler ve tüm cihazları korur.
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Teknik Spreyler
Yağlayıcı maddeler

WEICON Bio-Cut
(Kesme Yağ) Sprey

WEICON Zincir
ve Halat Spreyi

Biyolojik olarak parçalanabilen
yüksek performanslı kesim yağı,
yüksek kesim hızları ve yüksek
bekleme süreleri sağlar ve böylece
cihazların kesim performansları
artırılır.

Zincir ve halat parçalarının
derinine iner. Yüksek tutuş ve
basınç dayanıklılığı sayesinde
aşınma, korozyon ve sürtünme
kayda değer derecede azaltılır.

WEICON Bio-Fluid
(Gıda Onaylı)
İşlenmemiş metal  yüzeylerin
temizlik ve bakımı için reçine ve
asit içermeyen çok saf mineral yağ.
Özellikle gıda, farmasötik ve
kozmetik sanayilerinde
kullanılmak üzere geliştirilmiştir
(DAB 10 kuralları uyarıncadır).

WEICON PTFE Sprey
Yağsız kuru sürme maddesi
ve aynı anda tutuş önleyici etki
PTFE bazlı.

WEICON Tutuş Sıkma
Yağ Sprey
Üstün yağlama özelliklerine
sahiptir ve korozyon ile aşınmaya
karşı korur.
Aynı zamanda deniz alanında ve
ıslak kullanımlarda agresif sıvılara
karşı (örneğin deniz, atık su) etkin
koruma sağlar. Tutuş püskürtme
yağı su altı uygulamaları için de
uygundur.

WEICON Sıkma Yağ H1
Sprey (Gıda Onaylı)
Özellikle gıda, farmasötik ve
kozmetik sanayileri için geliştirilen
koku ve tat açısından nötr olan bir
Sıkma yağı.
Sıkma Yağı H1 yukarıda belirtilen
sektörlerde mevcut olan yüksek
kalite ve güvenlik standartları
uyarınca geliştirilmiştir.
NSF = Non-food Compounds Registration Programme
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Teknik Spreyler
Yağlama ve Bakım
Çözme ve Ayırma

WEICON MoS2‘li
Sıkma Yağ Sprey
Tutuşu güçlü ve yüksek basınçlara
karşı dayanıklı uzun süreli yağ,
MoS2‘li. Muamele gören parçalara
kolay erişim sağlar ve korozyona
karşı korur.

WEICON Pas Şoku
„Kimyasal vida anahtarı“ saniyeler
içerisinde soğuk büzülme ve
kapillar etkisi ile vidaları söker.
Mineral yağı, silikon ve yağ içermez
ve bu nedenle hiç artık bırakmaz.

WEICON Sıkma Yağ Sprey
Beyaz Renk
Çok dayanıklı olması gereken
parçalar için çok yönlü bir
püskürtme yağı. Aşınmayı
engelleyen ve korozyona karşı
koruyan ilave maddelerin
eklenmesi ile hayat süresi sağlanır.

WEICON Top-Lub
(Sentetik Yağ)
Güç aktaran cıvataların,
menteşelerin, kılavuzların
eklem ve bağlantıların uzun
süreli yağlanmasında kullanılır.

WEICON Pas Sökücü
Sprey
6 katlı etkisi ile pas giderir, suyu
engeller, kontaktı sağlar, korozyona
karşı korur, kaydırma yüzeylerini
yağlar ve metali korur.
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WEICON Kaynak
Koruma Spreyi*
– silikonsuz –
Kaynak sıçramalarının gaz kanalları
ve yapı parçası yüzeylerine
yapışmasını önler ve bu esnada
kaynak dikişini etkilemez.
* Hannover‘de bulunan Kaynak Merkezi
tarafından kontrol edilmiştir
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Teknik Spreyler
Yağlama ve Bakım
Çözme ve Ayırma

WEICON Alüminyum
Zımpara Koruma Spreyi

WEICON Etiket
Çıkarıcı Sprey

Alüminyumun ve diğer metal
olmayan metallerin ve alaşımlarının
sertlik seviyesi düşük olduğundan,
zımparalama işlemleri esnasında
zımpara diskinin gözenekleri
„yağlanır“ veya etkilenir.

Akrilat ve kauçuk bazlı yapıştırıcı
artıklarını ve kağıt etiketleri birçok
yüzeyden söker, örneğin cam,
metal, ahşap, folyo ve plastik.

New

Alüminyum zımpara koruması
ile „yağlama“ önlenir ve zımpara
disklerinin gözenekleri açık kalır.
Böylece aşınma performansı %350
arttırılır.

WEICON Sakız
Çıkarıcı Sprey
Eski sakız ve modelci çamuru
artıklarını bile çıkarır.

WEICON Kalıp Ayırıcı
Sprey
Yüksek kaydırma etkisi ile plastik,
kalıp, metal ve aletlerde yapışmayı
önler (örneğin WEICON PlastikMetal). Silikonsuz.

Sakız artıkları sprey ile buzlanır ve
hemen döşemeye veya zemine
hasar vermeden çıkarılabilir.
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Teknik Spreyler
Yağlama ve Bakım

WEICON Paslanmaz
Çelik Bakım Spreyi
Özellikle iç ve dış alanlarda bulunan
mat ve cilalanmış paslanmaz çelik
yüzeylerin temizliği, bakımı ve
koruması için. Anti statik etki eder.

WEICON Metal-Fluid
(Gıda Onaylı)
Üniversal Metal Bakımı
Balmumu bazlı yeni,
çok etkili ürün iç alanlarda
bulunan mat ve cilalı metal
yüzeylerin, örneğin paslanmaz çelik,
alüminyum ve krom, temizliği ve
koruması için.
Seramik, ahşap, cam ve plastikler
için de uygundur.

WEICON Kokpit Sprey
Bakımı kolay, toz savan devamlı
bir parlaklık sağlar. Tüm plastik,
suni deri ve Skai parçaları temizler
ve onların bakımını yapar, renkleri
canlandırır ve parçaların yeni
gibi görünmesini sağlar. Kokpit
spreyi renklerin solmasını önler ve
plastiklerin elastik kalmasını sağlar.

WEICON El Koruma
Köpüğü (Gizli Eldiven)
Agresif maddelerden meydana
gelen hasar verici ve aşındırıcı
maddelere karşı korur, örneğin
asitler, bazlar, yağlar, bitümler,
mürekkep, cila, renk ve pigmentler,
çimento, kireç, is, yapıştırıcılar
ve deterjanlar (örneğin yıkama ve
temizleme deterjanları).
Eklenmiş olan lipozomlar ile
cildin nemi arttırılır ve derinin
sertliği azaltılır.

NSF = Non-food Compounds
Registration Programme
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Teknik Spreyler

WEICON Kaçak Arama
Sprey

WEICON Yapıştırıcı Sprey

Basınçlı hatlarda sızıntıların
hızlı, kolay ve güvenilir bir
şekilde tespit edilmesi için
(çatlaklar veya viskoz yerler).

Çözülebilen, geri
alınabilen bağlantılar için sentetik
elastomer bazlı renksiz sprey
yapıştırıcı nüfuz etmez ve ince
malzemelerin bile dalgalanmasına
izin vermez. -20°C ile +70°C
arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

WEICON Kaçak Arama sprey
yanmaz, aşınmaz, cilde zarar
vermez ve DIN-DVGW
kontrollüdür
(Kontrol işareti
NG 5170 AO0666).

WEICON Dondurucu
Sprey
Çok yönlü kullanılabilir,
elektronik alanında hata
tespiti ve sanayi alanında
onarım amaçlı kullanılabilir.
Parçaları hızlı bir şekilde -45°C‘ye
soğutur ve en küçük parçaların
bile soğutulmasını sağlar. İletken
değildir ve madde açısından
nötrdür (plastikler hariç).

– çözülebilir –

New

WEICON Yapıştırıcı Sprey
– güçlü –
Üniversal kullanım. Malzemeleri
birbirleriyle kolay bir şekilde
birleştirir. Sprey kafası istek
üzerine, yapıştırıcı dikey veya yatay
çıkacak şekilde ayarlanabilir. -20°C
ile +65°C arasında sıcaklıklara
dayanıklıdır.

WEICON Yapıştırıcı Sprey
– çok güçlü –

New

Pürüzlü, sert yüzeylerin
çözülmeyecek şekilde
güçlü bir şekilde
yapıştırılabilmesi için özel tip.
Özel valf sayesinde sprey miktarı
seviyesiz (düşük/orta/yüksek)
olarak ayarlanabilir. -20°C ile +80°C
arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
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Sıvı Aktif Malzemeler
ekolojik
ekonomik
güçlü

WEICON
El Spreyi
„Spezial“

WEICON Sıvı
Aktif Malzemeler

WEICON Atölye
Temizleyicisi

Ekonomik alternatif olarak birçok
WEICON sprey ürünü sıvı aktif
malzemeler olarak 5 l, 10 l ve 30 l‘lik
tenekelerde de sağlanır.

Tüm metalleri, cam, seramik ve
birçok plastiği temizler ve yağdan
arındırır. Etkili bir şekilde yağ, gres
yağı, is, balmumu, nikotin, sinek
koruması, bitüm ve zift lekelerini
söker.
Solvent, emülgatör ve fosfat
içermez, yağ kesici uyumludur
(ÖNORM B 5105) ve AB
direktiflerine uygun şekilde biyolojik
olarak parçalanabilir.

WEICON sıvı aktif malzemeler aynı
zamanda yeniden doldurulabilen
sprey kutusu WSD 400‘e
veya el spreyi „Spezial“e veya
pompa spreyi „WPS 1500‘e de
doldurulabilir ve böylece hem
çevreyi korumuş olurlar hem de
ekonomik kolaylık sağlarlar.
İlgili uygulamalarda gıda ve ihtiyaç
yasasının (LMBG) yönetmelikleri
yerine getirilir. Yüksek konsantredir
ve 1:40 (maks.) oranında su ile
inceltilebilir.
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Sıvı Aktif Malzemeler
ekolojik
ekonomik
güçlü

WEICON Basınçlı hava
Sprey kutusu WSD 400

WEICON Pompa Sprey
WPS 1500

Birçok WEICON sıvı aktif malzemesi Birçok WEICON sıvı aktif
basınçlı hava spreyi ile avantajlı bir malzemenin işlenebileceği yeniden
şekilde işlenebilir:
doldurulabilen Pompa Spreyi.
Sıvı haznesindeki basınç oluşumu,
piston kolu aracılığıyla pompalanan
temiz hava ile sağlanır.

WEICON Çinko
düzeltme
Özel işlemler ile üretilen ve
katodik korozyon korumasının
yanı sıra çok iyi bir bariyer koruma
etkisi „padavra etkisi“ sağlayan,
pul şeklinde çok saf çinko ve
alüminyum pigmentlerinden
meydana gelir.
Galvanize renk tonuna
uygun hale getirilmiştir.

WEICON Çinko toz boyası
• kolay kullanım
• atölyelerde kullanım
için tasarlanmıştır
• büyük bağlantıların kullanımı ile
tasarruflu
• ambalaj çöpü olmadığı için çevre
dostu
• yanmayan itici güç olan basınçlı
hava sayesinde güvenilir!

Entegre edilmiş olan bir emniyet
valfı, izinli işletim basıncı (maks,
4 bar) aşıldığı zaman otomatik
olarak açılır.

Çinko toz boyası küresel
(bilye şeklinde) çok yüksek
konsantrasyonlu, yakl. %92-93
çinko pigmentlerden ve yapay
reçinelerden meydana gelen
bağlayıcı madde karışımından
meydana gelir.
Bundan dolayı meydana gelen
özellikler eski DIN 50976
Standardının korozyon koruma
gerekliliklerini (Yayım Mart 1980) ve
yeni DIN EN ISO 1461 Standardının
daha yüksek gerekliliklerini yerine
getirir.
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Yüksek performanslı
montaj macunları ve
montaj spreyleri

Anti-Seize
ayırma
koruma
yüksek sıcaklıklara karşı
dayanıklı
WEICON Anti-Seize
Yüksek performanslı
montaj macunları
Korozyon koruması ve yüksek
performanslı yağlayıcı.
Özel formülasyon ve maddelerin
küçük parçacıklar haline
getirilmesiyle korunması gereken
yüzeylerde pürüzlü derinlikleri
doldurulur ve etkili bir şekilde
sürtünmeye, aşnımaya, iz
oluşumuna ve pasa karşı korur.

WEICON Anti-Seize
„High-Tech“
(Gıda Onaylı)
Beyaz, metalsiz* korozyona
karşı koruyan yüksek performanslı
yağlayıcı madde. Metaller arasında
elektrolitik korozyonu önler
(„soğuk kaynak“) ve -40°C ile
+1.400°C arasında sıcaklıklara
karşı dayanıklıdır.

WEICON Anti-Seize „HighTech“ optik açıdan metal içeren
yağlayıcı maddelerin kullanılmak
Anti-Seize yüksek basınçlara karşı   istenmediği, sağlık nedenlerinden
(230 N/mm²) dayanıklıdır ve -180°C dolayı nikelin kullanılamadığı ve
elektro-kimyasal nedenlerden çinko
ila +1.200°C arasında etkilidir.
içeren maddelerin kullanılamadığı
durumlarda montaj işlemleri için
uygundur.
*Oran 0,1%‘in altında

NSF = Non-food Compounds
Registration Programme
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Çok
Yönlü Yağlayıcı
yağlama
ayırma
koruma
WEICON Çok Yönlü Yağlayıcı
Yüksek performanslı yağlar
Günümüzün yüksek teknoloji
çağında bile sürtünme ve aşınma
birçok sanayi alanında her gün
meydana gelir.

WEICON Universal Yağlayıcı yüksek
performanslı yağlar özel olarak bu
yüksek talepleri karşılamak için
geliştirilmiştir.

Masraflı onarımları, uzun süren
durma süreleri, kısa bakım
aralıkları ve makineyle sistemlerin
kısa ömürleri her yıl çok yüksek
harcamalara neden olmaktadır.

Sürtünme ve aşınmaya karşı
korudukları için aşağıdakileri
sağlarlar:

Makine ve sistemlerin devamlı
artan taleplerini karşılayan modern
yüksek performanslı yağlar bu
nedenle her geçen gün daha çok
önem kazanmaktadır.

• y ükseltilmiş fonksiyon güvenliği
ve makine ile üretim tesislerinin
değer koruması
• bakım ve onarım işlemlerinin
azaltılması
• daha iyi verimlilik
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Yüksek performanslı yağlar

Çok
Yönlü Yağlayıcı
yağlama
ayırma
koruma
Tip AL-M, MoS ile2

Tip AL-H (Gıda Onaylı)

Tutuşu güçlü ve yüksek basınçlara
karşı dayanıklı uzun süreli yağ,
MoS2‘li. Sürtünme ve aşınma
uzun vadede azaltılır.

Gıda tekniği için koku ve tat
açısından nötr yüksek
performanslı yağ.

Renk: siyah
Sıcaklık alanı: -20°C ile +120°C
arasında

Renk: sarımsı beyaz
Sıcaklık alanı:
-40°C ile +160°C arasında

Tip AL-F (Gıda Onaylı)
Öğütme ve kaydırma yataklarının
yağlanması ve gıda sanayisinde
tüm yağlama yerlerinin yağlanması
için çok yönlü yüksek
performanslı yağ.

Tip AL-W
Özel yağlayıcı madde ve korozyon
koruması (su altı uygulamaları için
de). Aynı zamanda deniz alanında
ve ıslak yerlerde agresif sıvılara
karşı (örneğin deniz, atık su) etkili
koruma sağlar.
Renk: bej
Sıcaklık alanı: -25°C ile +80°C
arasında

Renk: beyaz
Sıcaklık alanı: -30°C ile +120°C
arasında

Tip AL-T
Yağlama için izinli tüm hızlarda
öğütme ve kaydırma yataklarının
uzun vadeli yağlanması için
üniversal olarak kullanılabilen
yüksek performanslı yağ.
Renk: koyu kahverengi
Sıcaklık alanı: -25°C ile +190°C
arasında (kısa süreli +200°C‘ye
kadar)

NSF = Non-food Compounds
Registration Programme
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Off-Shore
Bu projeler Hollanda‘da bulunan
ortağımız Willteco firmasının
işbirliği ile uygulanmıştır:
www.willteco.nl

WEICON Plastik-Metal RFC ile yağ delme platformunun nakliye
koruması. Off-Shore alanında aşırı talepler için geliştirilmiş özel tip.
1.500 – 2.000 kg
WEICON Plastik-Metal
RFC nakliye için gereklidir.

önceki çözüm:

çelik plaka

Kılavuz

Kılavuz
Dayanak

Dayanak

şimdiki çözüm:

WEICON R.F.C. ile Doldurma

Kılavuz

Kılavuz
Dayanak

Dayanak
Kılavuz

Dayanak
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Kablo sıyırma aletleri

New

New

New
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Çıkarma Aleti

Şim

di
T

PE
‘

de
nk

ay
ga
nlı

ğı

Kablo Kesici
Kablo Kesici S 4 – 28

WEICON Kablo Kesici
S 4-28

WEICON Kablo Kesici
S 4-28 Voltaj

Çok dayanıklı cam elyaf
malzemesinden üretilmiş olan
üstün kaliteli yeni ve güvenli
kompakt çözüm.

1. ile 3. arası bkz.
WEICON Kablo Kesici S 4 – 28
4. Gerilim tespit cihazı:
Kurulu gerilim alanı
sensörü sayesinde değişen
gerilimler tespit edilebilir.

1. Ayarlar
Kesim derinliği seviyesiz
ayarlanırsa iç kısım hasar
göremez. Ayar tekeri kolay ve
doğru bir şekilde kumanda
edilerek gerçekleşir.
2.	Yuvarlak ve uzunlamasına kesim
Hem yuvarlak hem de
uzunlamasına kesim
kendiliğinden dönen sıyırıcı
bıçak ile mümkündür.
3. Uygulama Alanı
Tüm sıradan yuvarlak kablo
(4-28 mm ø) izolasyonlarının
hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde
sıyrılması.
4. Ek bıçak
İlk defa bu tarz bir kablo kesicisi
ile ek askı bıçak iş güvenliği
nedeniyle cihazın içerisine
gömülebilir ve iki yöne doğru
hareket ettirilebilir. „Kablo
kesicileri“ alanında yeni bir
güvenlik seviyesi.
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WEICON Kablo Kesici
Tüm sıradan kablo izolasyonlarını
(4 – 50 mm Ø) doğru, hızlı ve
güvenli bir şekilde sıyırmak için
özel aletler. Döndürülebilen
bıçak sayesinde yuvarlak ve
uzunlamasına kesimler tek adımla
uygulanabilir. Kesim derinliğinin
seviyesiz, gevşek ayarı sayesinde iç
kısım hasar görmez.

Kablo sıyırma aletleri

8

Kablo Soyma Aleti
Yuvarlak kablo sıyırıcı No. 13
Combi-Coax No. 3
Coax-Stripper No. 2
Kablo Kesici H.D No. 1000
WEICON Yuvarlak Kablo
Çıkarıcı No. 13

WEICON Coax-Stripper
No. 2

Mini-Duo No. 150

Şalt dolaplarında, ayırma ve dağıtım Dış çapı 4,8 – 7,5 mm arası olan
kutularında izolasyonun demet
koaksiyal kablo izolasyonlarının iki
halinde çıkarılmasını sağlar.
veya üç etapta  çıkarılması için
uygundur. Örneğin 3 x 0,75 mm²,
10 mm² ve 16 mm² gibi esnek
8 – 13 mm Ø arasında yuvarlak
kablolar için. Ergonomik kol şekli ile kabloların izolasyonu da çıkarılabilir.
kayganlığı önleyici, güvenli çalışma.

WEICON Combi-Coax
No. 3
Bu yeni ürün de tüm sıradan
koaksiyal kabloların (4,8 –
7,5 mm Ø) ve esnek kabloların
(3 x 0,75 mm², 10 mm² ve 16 mm²)
izolasyonlarının kademeli bir şekilde
çıkarılmasını sağlar.
Kesim derinliğini ayarlamaya gerek
yoktur.
Yeni ergonomik kol şekli sayesinde
izolasyonlar çok daha kolay ve hızlı
bir şekilde çıkarılabilir.
WEICON Combi-Coax No. 3 buna
ek olarak entegre edilmiş, erişimi
kolay bir yan kesici (tel 6,0 mm²‘ye
kadar, iletken 4,0 mm²‘ye kadar)
içerir.

WEICON Kablo Kesici
H.D. No. 1000
Kalın kabloların izolasyonunu
çıkarmak ve çok katmanlı izole
edilmiş kabloların farklı katmanlarını
kesmek için. Ayakkabı şeklindeki
bıçak ucu kesim derinliği sınırlar ve
iletkenin hasar görmesini önler.
Alet VDE kontrollüdür ve 1000 Volta
kadar gerilim altında olan parçaların
üzerinde kullanıma uygundur.

WEICON Mini-Duo No.150
Tüm sıradan esnek kablolar ve
iletkeni 0,5 – 6,0 mm² olanlar için
tam izole edilmiş otomatik izolasyon
çıkarıcı.
Entegre, kolay erişilebilir yan kesici
(Tel 6,0 mm²‘ye kadar, iletken
4 mm²‘ye kadar).
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8

Kablo sıyırma aletleri

Kablo
sıyırma penseleri
Kablo sıyırma pensesi No. 7-R
Kablo sıyırma pensesi No. 7-F

New

WEICON Kablo Sıyırma
Pensesi No. 7-R + 7-F

WEICON Kablo Sıyırma
Pensesi No. 7-R

Özel dokunma sistemi kendisini
otomatik olarak o anki iletken
kesitine ayarlar ve böylece
izolasyonun hızlı ve kolay bir
şekilde çıkarılmasını sağlar.

Tüm sıradan yuvarlak ve
düz kablolar için otomatik
kablo sıyırıcı pense.
Çalışma alanı yuvarlak kablolar:
0,5 mm² – 16,0 mm² alanındaki
esnek kabloların izolasyonlarının
çıkarılması (20-6 AWG). İletken
0,5 mm² – 10 mm² (20-8 AWG).

WEICON Kablo Sıyırma
Pensesi No. 7-F
Farklı kablo türlerine ve
çaplarına ince ayar (5 kat)
yapmak mümkündür.

Özellikle düz kablo çalışmaları
için, örneğin A.B.D., İngiltere ve
Japonya‘da daha sık kullanılan
kablolar.
Çalışma alanı düz kablolar:
2 veya 3 damarlı PVC ile
izole edilmiş 0,75 mm² ile
4,0 mm² arası düz kabloların
izolasyonunun çıkarılması.

Optik uzunluk 8 – 24 mm ve
entegre, kolay erişilebilir yan
kesici (maks. 3 mm Ø) ile.

44

Kablo sıyırma aletleri

New

8

Kablo sıyırma
penseleri
Kablo sıyırma pensesi No. 7
Solar
Kablo sıyırma pensesi No. 5

WEICON Kablo Sıyırma
Pensesi No. 7 Solar

WEICON Kablo Sıyırma
Pensesi No. 5

Solar teknikleri alanında kullanılan
tüm sıradan yuvarlak kablolar için
otomatik kablo sıyırma pensesi.
5 kat ayarlanabilen ince ayarlar

Kablo kesitine otomatik olarak
kendini ayarlanan tam izole edilmiş
kablo sıyırma pensesi. 0,2 – 6,0 mm²

sayesinde solar kabloların
çok katmanlı izolasyonları
da kolayca çıkarılabilir.

Kablo sıyırma pensesi No. 6

arasında olan esnek iletkenler için,
uzunluk 5 – 12 mm arasında ve
entegre yan kesici (maks. 2 mm Ø).

WEICON Kablo Sıyırma
Pensesi No. 6

Maks. 3 mm Ø‘ye kadar entegre
yan kesici.

0,2 – 6,0 mm² arasında olan tüm
esnek iletkenler için tam izole edilmiş otomatik kablo sıyırma pensesi.
Uzunluk 5 –12 mm arasında
ayarlanabilir, istek üzerine
çıkartılabilir. VDE standardı
uyarınca 1000 volta kadar gerilim
altında olan iletkenlerde
çalışmalar için kontrol edilmiştir.

Optik uzunluk
8 – 24 mm, 5/16 – 1 inç.
Çalışma Alanı: Solar teknikleri
alanında 1,5 mm² - 6,0 mm²
arasındaki tüm sıradan esnek
kabloların izolasyonlarının
çıkarılması (15 - 9 AWG).
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Kablo sıyırma aletleri

Çok yönlü
Kablo sıyırıcı
Multi-Stripper PLUS No. 500
Multi-Stripper No. 400

WEICON Multi-Stripper
PLUS No. 500

WEICON Multi-Stripper
No. 400

Tek alette kablo sıyırıcı, yan
kesici, tornavida ve faz anahtarı.

8 – 13 mm Ø arasında bulunan
sıradan yuvarlak kabloların
izolasyonunu çıkarmak için.

8 – 13 mm Ø arasında bulunan
kabloların kolay izolasyon sökümü,
0,5 – 6,0 mm² arasında bulunan
iletkenlerin izolasyon sökümü
ve 4,8 – 7,5 mm Ø arasında

Yuvarlak ve uzunlamasına
kesime izin verir ve zor
erişilebilir yerlerde izolasyonun

New

demet halinde çıkarılmasını sağlar.
6,0 mm²‘ye kadar tüm esnek
ve büyük iletkenler için.

bulunan koaksiyal kabloların
izolasyonunun çıkarılması.
Gerilim kontrol cihazı
110 – 250 Volt, iki
döndürülebilen değişen
bit ile aşağıdaki boyutlarda
1. PZ1
2. PZ2
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& 3,5 x 0,6 mm
& 4,0 - 0,8 mm

Entegre edilmiş kolay
erişilebilir yan kesici ile.

,
.

Kablo sıyırma aletleri

8

Çok yönlü
Kablo sıyırıcı
Duo-Crimp No. 300
Duo-Stripper No. 200
Stripper No. 100
WEICON Duo-Crimp
No. 300

WEICON Duo-Stripper
No. 200

Tek aletle izolasyonu çıkarma
ve kıvırma. 0,5 – 6,0 mm²
arasındaki iletkenlerin
izolasyonunu kolayca çıkarma.

İki alet tek alette. Soyma ve
kablo sıyırma fonksiyonlarını
bir araya getiriyor.

İletken izolasyonu 5 mm
uzunluğunda çıkarılır ve daha
sonra tel iletkeni delinir. Damar
uç kovanlarının bastırılması için
iki basınç alanı bulunmaktadır
0,5 – 2,5 mm² ve 4,0 – 6,0 mm².

4 – 28 mm Ø arasında olan tüm
sıradan yuvarlak kablo izolasyon
ve kaplamalarının kolay, doğru

WEICON Stripper
No. 100
İç ve dış izolasyonların yanı sıra
koaksiyal kabloların izolasyonunu
çıkarmak için üniversal alet.

ve güvenli çıkarılması.
Özel dokunma sistemi kendini
otomatik olarak iletken
kesitine uygun hale getirir ve
0,5 – 4,0 mm² arasında hızlı ve
sorunsuz izolasyon sökümü sağlar.
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Referanslar/Sertifikalar

WEICON
En iyi ürünler
kalite, teknik ve
güvenlikleri kanıtlanmış

RINA D
 eniz alanında WEICON Repair Sticks
ve WEICON Plastik-Metal epoksi reçine
sistemlerinin uygunluk sertifikası.

ISEGA WEICON Flex 310 M® Kristal, Flex 310, Flex
310 M® Klasik, Flex+bond®, Aqua-Flex ve
Speed-Flex için gıda teknolojilerinde yapıştırıcı
olarak kullanımı için zararsızlık açıklaması.

NSF

WEICON Bio-Fluid, WEICON Anti-Seize ASW ve
WEICON Çok Yönlü Yağlayıcı AL-H, WEICON Sıkma
Yağ H-1 ve gıda sanayisinde USDA H1 uyarınca
doğrudan kullanım için zararsızlık açıklaması.

NSF

WEICON Metal-Fluid (A7, C1) ve WEICON
Çok Yönlü Yağlayıcı AL-F (USDA H2) için gıda
alanında kullanım için zararsızlık açıklaması.

NSF

WEICON Repair-Stick çelik, bakır ve plastik için
zararsızlık açıklaması. NSF/ANSI, Standart 61 uyarınca.

SLV

WEICON Kaynak Koruma Spreyi Anti Tutuş Yüzeyi
olarak başarılı bir şekilde test edilmiştir.

Weicon AN 302-43, AN 305-77 ve DF 175 doğalgaz
dağıtım şirketlerince (İGDAŞ, İZMİRGAZ, AKSA
Holding, ENERGAZ VB.) kullanılabilirliği
onaylanmıştır.
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Referanslar/Sertifikalar

WEICON
En iyi ürünler
kalite, teknik ve
güvenlikleri
kanıtlanmış
WEICON‘un üstün yenilikçi performansları
için Federal Ödül 2000.
Duo-Crimp No. 300.

Federal ödül
2000

WEICON Çinko Spreyi, WEICON Çinko
Spreyi „özel açık“ ve WEICON Korozyon
Önleyicinin kalite özelliklerini yerine getirmeleri
konusunda kontrol sertifikaları. WEICON kablo
sıyırma aletleri için yasalarda teknik çalışma
cihazları ile ilgili bulunan gereklilikleri yerine
getirme konusunda çizim onayı izinleri.

TÜV NORD

WEICONLOCK Tipleri AN 302-43 ve AN 306-20 için
Almanya Sağlık Bakanlığı‘nın D2 sızdırmazlık alanındaki
KTW gerekliliklerinin (içme suyu) yerine getirildiğine dair
kontrol sertifikaları.

TZW

Gaz sistemlerinde Anaerobik yapıştırıcılar ve
sızdırmazlık ürünleri WEICONLOCK AN 302-40,
AN 302-43, AN 302-45, AN 302-70, AN 305-11, AN
305-42, AN 305-72, AN 305-77 ve AN 306-20 için DINDVGW kalite işaretli sertifikalar. WEICON Kaçak Arama
Spreyinin gaz hatlarında köpük oluşturan arıza tespit
cihazı olarak kullanılabileceğine dair DIN-DVGW kalite
işaretli sertifikaları.

DVGW

Korozyon korumasına uyum
DIN ISO 7120 uyarınca
Ürün özelliklerinin kontrolü
- bkz. Tüv NORD Sertifikası -

TZW
Teknoloji Merkezi Su
Karlsruhe
Denetim yeri Su

WEICONLOCK AN 302-75, AN 305-77, AN 306-30
ve AN 306-48 yapıştırma ve sızdırmazlık maddelerinin
oksijen alanında uygunluğu ile ilgili kontrol raporları.

BAM

WEICON Silikon HT 300‘ün gaz tahliye hatlarında,
yağ veya gazlı ısı üreticilerinin egzoz gazları için
kullanılabileceğine dair uygunluk sertifikası.

TÜV
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Satış ve Sunum
Desteği*

* Ambalaj tavsiyeleri. Nakliye ürünsüz yapılır.
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Notlar

Açıklama:
Bu broşürde yer alan tüm bilgi ve tavsiyeler
özelliklerin garantisini sağlamazlar. Bizim
araştırma sonuçlarımız ve deneyimlerimiz
sonucu oluşturulmuşlardır. Fakat bağlayıcı
değillerdir, çünkü kullanıcının özel uygulama
şekillerinden haberdar olmadığımız için
işletim şartlarına uyulmasından biz sorumlu
olamayız. Sadece ürünlerimizin devamlı aynı
kalan yüksek kalitesinin garantisini verebiliriz.
Kendiniz test ederek, ilgili ürünün sizin
istediğiniz özellikleri gösterip göstermediğini
görmenizi tavsiye ederiz. Bununla ilgili bir
talepte bulunulamaz. Yanlış veya amacının
dışında kullanımdan Kullanıcı sorumludur.
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WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255
DE-48157 Münster
Postfach 8460
DE-48045 Münster
Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de
WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 3
P.O.Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae
WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3
Canada
Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Zümrütevler Mh. Karayemiş Sk.,
REF PLAZA No:26 Kat:2 D:3
MALTEPE/İSTANBUL
Telefon : 444 3 168
E-Posta : info@borenerji.com

