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VA 200 HR
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www.weicon.de
V 1.20

Vysoko výkonný špeciálny čistiaci
prostriedok s vysokou výdatnosťou
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Priemyselný čistič
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WEICON Priemyselný čistič je univerzálne
použiteľný. Čistí, odmasťuje a odparuje sa
úplne bez zvyškov. Čistič odstraňuje mastnotu, olej, sadze a iné nečistoty a zvyšky.
Sprej čistí rýchlo a bez námahy veľa
povrchov, ako sú kovy, sklo a
početné plasty.
Priemyselný čistič sa dá použiť
v mnohých rôznych oblastiach.
Je vhodný aj na citlivé povrchy,
ako
sú
plasty,
gumové
materiály, alebo kovové diely
s
práškovým
nástrekom.
Čistič sa prevádzkuje s vysoko
stlačeným hnacím plynom.
Výsledkom je veľmi vysoký
obsah aktívnej zložky 95 %.
To znamená, že čistič je veľmi
ekonomický a plechovku je
možné použiť na podstatne
vyšší počet aplikácií.
► 500 ml
11215500
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Technické údaje
Farba

bezfarebný

Zápach

rozpúšťadlo

Teplotná odolnosť
Min. trvanlivosť
Vlastnosti

-10°C až +50°C
24 mesiace
silný výkon, 95 % obsah účinnej látky
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Univerzálne tesnenie v
elektrotechnike
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Izolačný sprej
Transparentný izolačný a náterový lak na akrylovej báze
WEICON Izolačný sprej je priehľadný, izolačný a náterový lak, na
báze akrylovej živice. Tvorí pružný a odolný film, ktorý sa vynikajúco
prilepí na takmer všetky materiály, ako sú kovy, sklo, plast, alebo
drevo. Izolačný sprej je odolný proti UV žiareniu, kyselinám, olejom
a zásadám. Je odolný proti vlhkosti a poveternostným vplyvom, a
vyznačuje sa vysokou dielektrickou pevnosťou.
Sprej chráni pred vlhkosťou, ako aj pred rôznymi výparmi. Slúži
ako ochranný náter na dosky s plošnými spojmi, na elektrických
spojoch, spínačoch, rozvádzačoch, elektronických komponentoch
a cievkach, ako univerzálne tesnenie v elektrotechnike, alebo na
opravy izolácií na elektromotoroch, vinutiach a rámoch.
► 400 ml
11551400
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tyčinku rozdeliť,
miesiť

Technické údaje
Farba

bezfarebný

Zápach

rozpúšťadlo

Teplotná odolnosť

Vhodný pre viac ak
45 WEICON sprejov.

Min. trvanlivosť
Vlastnosti

-40°C až +120°C
24 mesiace
vysoká odolnosť proti prerazeniu a
znášanlivosť s materiálmi

Viac funkčná tryska pre presné
dávkovanie na ťažko prístupných
miestach.
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Lepenie spojov snowboardovej dosky

VA 200 HR
Kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
odolné proti vlhkosti | nízka viskozita
WEICON Contact VA 200 HR je priehľadné kyanoakrylátové lepidlo s
nízkou viskozitou. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti starnutiu a
stabilitou aj pri dlhodobom vystavení vlhkosti a teplu. Aj po niekoľkých
dňoch nepretržitého vystavenia vlhkosti a teplu vykazuje kyanoakrylátové
lepidlo stálosť.
VA 200 HR je vďaka svojej vysokej odolnosti proti vlhkosti obzvlášť
vhodný pre aplikácie, ktoré sú vystavené rôznym poveternostným
podmienkam. Používa sa napríklad kyanoakrylátové lepidlo na výrobu
rúr a potrubí, na výrobu kuchynských a elektrických spotrebičov, na
výrobu nádob a prístrojov, na vetranie a klimatizáciu, v záhradníctve a pri
úprave terénnych objektov, alebo v sanitárnej oblasti.
Je vhodný pre rôzne aplikácie, ako je montáž ovládacej jednotky do
umývačky riadu, výroba tesnení pre betónové rúry, montáž príslušenstva
v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, napríklad v kuchyniach alebo
kúpeľniach, na pripevňovanie dielov a príslušenstva pre vonkajšie športy,
ako sú gumové profily na snowboarde, alebo na pripevnenie lakťových
opierok k záhradnému nábytku.
► 30 g
12755030
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► 60 g
12755060

Vynikajúca
odolnosť proti vlhkosti

Novinky 2020

Oprava svet
lometu VA 18
0 HT

180°C

356°F

odolné proti vysokej teplote

VA 180 HT
Kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
odolné proti vysokej teplote | rýchle vytvrdnutie |
stredná viskozita | slabý zápach
WEICON Contact VA 180 HT je priehľadné
kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky.
Je odolný proti vysokým teplotám až do +180°C,
rýchle vytvrdnutie, je stredne viskózny a má slabý
zápach.
Kyanoakrylátové lepidlo je zvlášť vhodné na fixáciu
dielov, ktoré sú vystavené silným výkyvom teplôt,
napríklad v blízkosti bežiacich motorov.
WEICON Contact VA 180 HT sa môže používať v
mnohých priemyselných odvetviach, napríklad pri
stavbe svietidiel a osvetľovacích telies, pri výrobe
kuchynských a elektrických spotrebičov, alebo
v oblastiach, kde sa vyžadujú vysoké teploty a
vyžaduje sa rýchle riešenie.
► 30 g
12750030

12955170
Dávkovacia špička
Veľ. 0 Typ S

Oprava hriankovača VA 180 HT
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► 60 g
12750060
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WEICON Urethan v nevytuhnutom stave
Základ:

Polyuretán

Obsah kompletného
pracovného balenia:
Pomer miešania (hmotn. %):
živica / tužidlo
Doba spracovateľnosti pri
+20°C (68°F) min.:

Tvrdosť Shore: D 90
rýchle vytvrdnutie | samonivelačné |
prakticky bez zmeny objemu
►550 g
10519005

Vhodný pre vysoko presné odlievacie práce
Pozemné kotvy
Senzory
► Fixačné zariadenia
► Značky pre laserové meranie
►
►
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Viskozita pri +25°C (77°F)
živica / tužidlo (mPa.s):

5.500
/ 200

Hustota zmesi pri
+25°C (77°F) (mPa.s):

3.000

Mechanické
zaťaženie/
oddeliteľné z formy

2-3h

Konečná pevnosť
(100 % pevnosť) po:

cca. 24 h

WEICON Urethan vo vytvrdnutom stave
Pevnosť v ťahu
ISO 37 MPa (psi):

-

Rozťažnosť ISO 37 (%):

1

Odolnosť proti
pretrhnutiu (kN/m):

-

Tvrdosť Shore:

D 90

Odtieň po vytvrdnutí:

hnedý

Odolnosť proti teplotám:

Urethan 90 SF

100 : 23

Hustota zmesi (g/cm³):

Doby tvrdnutia
pri +20°C
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550 g

VYSOKÁ
ODOLNOSŤ
PROTI
CHEMIKÁLIÁM

-60°C až +90°C
(-76 až +194°F)
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vytvrdnutého
po obrúsení
pidla
inútového le
Aluminium-m

Epoxidová zalievacia hm
ota pre
elektronické komponent
y

Hliník-Minútové
lepidlo

Easy-Mix S 50 žltá

s hliníkovým plnivom | vyplňuje
medzery | rýchle vytvrdnutie | vysoká
odolnosť proti odlupovaniu a nárazom

Vizuálna zalievacia hmota | rýchlo tuhnúca |
bez obsahu rozpúšťadiel | odolná proti
nárazu a úderu | vysoká priľnavosť

►24 ml
10552024

► 50 ml
10651050

Technické údaje

Technické údaje
Farba
Doba spracovateľnosti pri +20°C
Pevnosť pre ručnú
manipuláciu (35 % pevnosť) po:

žltá

Farba

4-5 min.

Doba spracovateľnosti pri +20°C

30 min.

Pevnosť pre ručnú
manipuláciu (35 % pevnosť) po:

hliník
4-5 min.
25 min.

Teplotná odolnosť

-50°C až +80°C

Teplotná odolnosť

-50°C až +120°C,
krátkodobo až +150°C

Tvrdosť Shore D:

65

Tvrdosť Shore D:

45

Min. trvanlivosť

24 mesiace

Min. trvanlivosť

24 mesiace
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Páska na opravu potrubí

enia r
poškod iba za
potrubí

ÚT

30 MIN

Opravnú tyčku Oceľ

WEICON Pipe Repair Kit
Súprava sa používa na núdzovú opravu defektov na porubí a ich
poškodení. Skladá sa z WEICON Opravnej tyčky Oceľ, špeciálnej opravnej
pásky vyrobenej z plastu vystuženého sklenenými vláknami, montážneho
návodu a páru ochranných rukavíc.
Opravná páska je impregnovaná špeciálnou živicou a aktivuje sa kontaktom
s vodou. Súpravu na opravu potrubí je možné spracovať bez ďalších
nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvalé uzavretie trhlín a netesností.
Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a
rýchlou aplikáciou a má vynikajúce Súprava na opravu
adhézne vlastnosti, vysokú odolnosť
proti tlaku a chemikáliám a teplotnú sa môže používať
odolnosť až 150°C. Do 30 minút je
v širokom spektre
páska úplne vytvrdnutá a odolná proti
zaťaženiu.
priemyselných

5/15
►5

cm x 1,5 m
10710001
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5/35
►5

cm x 3,5 m
10710002

10/35
► 10

cm x 3,5 m
10710003

►
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aplikácií a používa
sa na rýchlu a ľahkú
opravu potrubí na
chemikálie, paru,
procesné a na vodu.

Opravy potrubí
Posilnenie konštrukcie
► Opravy v ťažko
prístupných oblastiach
►

R

Vzhľadom na textilné vlastnosti pásky,
výslednú vysokú prispôsobivosť a nekomplikované spracovanie, je súprava
na opravu vhodná najmä na netesnosti
v ohyboch, alebo T-kusoch, alebo na
ťažko prístupných miestach. Môže sa
používať na mnohých rôznych povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník,
meď, PVC, mnoho plastov, sklenených
vlákien, betónu, keramiky a gumy.

Použitie

I S TA N
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Súprava obsahuje
WEICON opravnú tyčku Oceľ
Opravnú pásku vyrobenú z plastu
vystuženého sklenenými vláknami
► Návod na použitie
► Ochranné rukavice
►
►

150°C

302°F

odolné proti vysokej teplote

Náš tip
Na prípravu povrchov odporúčame
WEICON Zinkový sprej. Sprej je testovaný
TÜV, a poskytuje katódovú ochranu proti
korózii na všetkých kovových povrchoch.
Vytvára rýchlo schnúcu, pevne priľnavú,
ochrannú vrstvu, vyrobenú z jemných
zinkových vločiek.

Žiadny tlak v potrubí

Obrúsiť povrch

Tyčinku rozdeliť, vymiesiť

Utesniť otvor

Opravené miesto ošetriť
zinkovým sprejom

Otvoriť vrecko, naplniť ho čistou
vodou a dôkladne pretrepať

Omotať pásku okolo netesného
miesta a dobre navlhčiť

V priebehu 30 min. úplne
vytvrdne

9

Naša
a
n
l
á
i
x
a
o
k
mini
vložka

Coax-Stripper No. 1
F Plus
Rýchla demontáž a odizolovanie koaxiálnych káblov iba
jedným pracovným krokom
► Priestorovo

úsporná montáž a demontáž F-konektorov,
integrovaný šesťhranný kľúč so šírkou 11 mm
► Uchopovacie čeľuste pre otáčanie skrutiek typu F
► Vyberateľné vložky nožov pomocou klikacieho systému

mm

NOVÝ

Ømm

Art.-No.

125

47

pre F-konektory

6,0 - 8,0

52000001

125

47

pre kompresné konektory

6,0 - 8,0

52001001

125

47

pre kompresné konektory*

4,0 - 5,0

52002001

*pre mini koaxiálne káble s priemerom 4 - 5 mm

10

DBGM 20 2017 107 094
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4-5 mm

13
6,5

6-8 mm

10

6

6-8 mm

13
6,5

Viac WEICON-TOOLS
nájdete na:
www.weicon-tools.com
11
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Art.-No. 11901119

Váš odborný predajca:

ALTIS Slovakia s.r.o.

autorizovaný predaj WEICON
Záturčianska 66, 036 01 Martin
tel.: 043 422 0258
www.weicon-sk.sk

Informácie a odporúčania uvedené v tomto dokumente nepredstavujú zaistenie vlastnosti. Sú založené na našich výskumoch a skúsenostiach. Avšak, nie sú nezáväzné, pretože nemôžeme byť zodpovední za dodržiavanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme osobitné podmienky uplatňovania
používateľom. Záruka môže byť prevzatá len pre trvale vysokú kvalitu našich výrobkov. Odporúčame zistiť dostatočnými skúškami, či vybraný produkt poskytuje požadované vlastnosti. Právne nároky z tohto sú vylúčené. Za nesprávne alebo nevhodné použitie užívateľ nesie vlastnú zodpovednosť.
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