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Technické
kvapaliny
Lepiace a tesniace hmoty

WEICON Technické kvapaliny
ekologické | hospodárne | účinné
Ochrana životného prostredia, hospodárnosť, bezpečnosť práce a
prevádzky - to sú požiadavky, ktoré každá firma musí spĺňať stále
vo vyššej miere. Preto stále viac nadobúdajú na význame produkty
a technologické systémy, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

►
►
►
►

neobsahujú horľavé hnacie látky
nie je nutná nákladná a zdĺhavá likvidácia
redukcia emisií
menej obalov do odpadu
pracuje sa len s čistou účinnou látkou

Mazivá pre náročné podmienky

Montážne pasty

Technické kvapaliny

►

Technické spreje

WEICON Technické kvapaliny týmto požiadavkám vo veľkej miere
vyhovujú:

WEICON Technické kvapaliny sú k dispozícii pre nasledujúce oblasti
aplikácií:

►
►

čistenie a odmasťovanie
mazanie a ošetrovanie
uvoľňovanie a separácia
povrchová a protikorózna ochrana

WEICON TOOLS®

►

Rôzne

►

Katalóg WEICON
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Lepiace a tesniace hmoty

Hliník-farba*
účinná | odolná proti oteru

Technické spreje

WEICON Hliník-farbu je možné
účinne použiť na všetky kovové
povrchy. Slúži ako korózna
ochrana
a
k
optickému
zvýrazneniu povrchov rôznych
kovových materiálov. Hliníkové
pigmenty tvoria pri kontakte
s vlhkosťou na povrchu hustú
a takmer nepriepustnú vrstvu
oxidov.
Vysoká odolnosť proti oteru a dlhá životnosť vzhľadu sa docieľuje
pomocou tzv. neodlučujúcich sa pigmentov.

Zinok-prášková farba na opravy*
oprava pre pozinkované povrchy v
odtieni žiarového pozinkovania
WEICON Zinok-prášková farba na opravy je aktívna korózna
ochrana pre všetky kovové plochy, s odtieňom podobným ako
žiarové pozinkovanie. Pri aplikácii WEICON Zinok-práškovej farby
na opravy sa doštičkové, šupinové pigmenty (vločky) ukladajú na
podklad vo viacerých vrstvách (navzájom sa prekrývajúcich) ako
tašky na streche.
Tým je povrch dlhšie chránený pred vlhkosťou. Optimálna
protikorózna ochrana sa docieľuje v spojení so súčasným
elektrochemickým účinkom.
► 375

ml
15001375

► 750

ml
15001750

► 2,5

L
15001902

Technické kvapaliny

Tieto pigmenty sa po nanesení rovnomerne rozdeľujú po celom
nátere. Tým je WEICON Hliník-farba po vytvrdnutí chránená proti
oteru a chemickým vplyvom.
ml
15002375

► 750

ml
15002750

Mazivá pre náročné podmienky

Montážne pasty

► 375

Zinok-prášková farba*
účinná katodická protikorózna ochrana
WEICON Zinok-prášková farba je náter, ktorý aktívne chráni kovový
povrch pred koróziou.

WEICON TOOLS®

WEICON Zinok-prášková farba používa sférické kovové pigmenty
s vysokou čistotou a koncentráciou. Vysoký podiel zinku vo vrstve
zaručuje účinnú katodickú protikoróznu ochranu. Pri poškodení
povrchu reagujú molekuly zinku so vzdušnou vlhkosťou a tvoria
molekuly oxidu zinku, ktoré chránia povrch materiálu pred vlhkosťou.
ml
15000375

Rôzne

► 375
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► 750

ml
15000750

► 2,5

L
15000902

Technické kvapaliny

Povrchová a
protikorózna ochrana
konzervačná ochrana pre skladovanie
kovov vo vnútorných priestoroch

zabránenie šíreniu hrdze a
podklad pri jednej operácii

WEICON Konzervačná ochrana je transparentný
ochranný film s certifikátom TÜV, ktorý trvale
konzervuje kovové nástroje a jemné súčiastky
suchou vrstvou na báze vosku.

WEICON Stop hrdzi sa používa na neutralizáciu
hrdze na povrchu zhrdzavených železných a
oceľových povrchov.

L
15550028



 






 

Môže byť použitý na všetkých hrdzavých miestach, napríklad na
strojoch a zariadeniach, na poľnohospodárskych zariadeniach a na
motorových vozidlách.
►1

kg
15152001

►5

kg
15152005

► 10

kg
15152010

► 28

kg
15152028

Technické kvapaliny

► 28



Montážne pasty

L
15550010

      

   

   

   
    

Mazivá pre náročné podmienky

► 10



WEICON TOOLS®

L
15550005



Stop hrdzi spoľahlivo zastaví proces korózie a poskytuje tak stabilný
základ pre ďalšie povrchové nátery. Vďaka špeciálnemu zloženiu
aktívnej zložky preniká do hrdze a v chemickom procese premieňa
oxid železitý na stabilnú čiernu vrstvu.

*

Nevykonávať nástrek s WEICON
WSD 400 a WPS 1500. Len pre
nanášanie štetcom, alebo valčekom.

Rôzne

►5





L
15550001

 




►1

    

Konzervačnú ochranu možno použiť ako
protikoróznu ochranu nenatrených a neošetrených
kovových dielov, alebo nástrojov, pre ochranu pri
námornej preprave, na konzerváciu nástrojov a
jemných súčiastok pri uskladnení v interiéroch.
V prípade potreby možno ochrannú vrstvu ľahko
odstrániť (napr. pomocou WEICON Čističa S).

Lepiace a tesniace hmoty

Stop hrdzi*

Technické spreje

Konzervačná ochrana

Katalóg WEICON
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Lepiace a tesniace hmoty

Čistič povrchov
na predprípravu lepených plôch
WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie
povrchov, ktoré majú byť tesnené, alebo zlepené s WEICON lepiacimi
a tesniacimi hmotami.

Technické spreje

Čistič povrchov je možné použiť na materiály ako je kov, sklo,
keramika a väčšina plastov. Napríklad ho možno použiť na čistenie
a odmastenie stroja pri údržbe.
L
15207001

►5

L
15207005

► 10

L
15207010

► 28

L
15207028

Montážne pasty

Technické kvapaliny

►1

Mazivá pre náročné podmienky

Elektro-čistič
Čistič foriem

čistí a odmasťuje elektronické a
mechanické konštrukčné diely
WEICON Elektro-čistič je špeciálne čistidlo
na rýchle a účinné očistenie a odmastenie
znečistených alebo skorodovaných kontaktov
všetkých typov.

WEICON TOOLS®

Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie
elektronických a mechanických konštrukčných
dielov. Špeciálne zloženie s vysoko čistými
rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy s kyslíkovou a
sírovou koróziou, alebo mastné usadeniny. Znižuje
úbytok napätia a zvyšuje elektrickú vodivosť.
Odstraňujú sa nečistoty, ktoré môžu byť príčinou
bludných prúdov.

Rôzne

WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrenie
elektrotechnických, alebo mechanických
konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje,
meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a
snímače, elektrické konektory, kontakty, relé a
rozvádzače.
►1

L
15212001

164

►5

L
15212005

► 10

L
15212010

Katalóg WEICON

► 28

L
15212028

špeciálny čistič na báze aktívnych
organických rozpúšťadiel
WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky,
silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie
znečistenie foriem z plastu, ocele alebo hliníka.
►1

L
15203501

►5

L
15203505

► 10

L
15203510

► 28

L
15203528

Technické kvapaliny

Čistič S

čistiaci a odmasťovací prostriedok,
pre citlivé oblasti

čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo,
keramiku a mnoho plastov

Rýchlo-čistič sa používa na očistenie a odmastenie
povrchov, ktoré budú lepené s WEICON lepidlami
a tesniacimi hmotami, prípadne utesňované, alebo
majú byť povrchovo upravené s WEICON sprejmi
s obsahom kovov.

Čistič S odstraňuje mastnotu a nečistoty zo všetkých kovov, keramiky,
skla a väčšiny plastov. Môže poškodiť povrch termoplastov, ako je
PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché nátery. WEICON Čistič S
sa rýchlo vyparuje bezo zvyšku.

L
15215001

►5

L
15215005

► 10

L
15215010

►1

L
15200001

►5

L
15200005

► 10

L
15200010

► 28

L
15200028

► 28

L
15215028

Mazivá pre náročné podmienky

Montážne pasty

►1

WEICON Čistič S sa používa na čistenie a odmastenie pred
základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo
pred aplikáciou iných produktov WEICON, kde by mastný podklad
ovplyvnil výsledok.

Technické kvapaliny

Rýchlo-čistič je pH-neutrálny, kompatibilný s
materiálmi, a môže byť použitý na mnohých
materiáloch, ako napr. kovy, sklo, keramika a
väčšina plastov. Na základe jeho špeciálneho
zloženia a z toho vyplývajúcej NSF registrácie,
môže tento Rýchlo-čistič prispieť k zlepšeniu
bezpečnosti pracoviska a ochrany zdravia.

Technické spreje

Rýchlo-čistič

Lepiace a tesniace hmoty

Čistenie a
odmasťovanie

Odstraňovač tesnení a lepidiel*
odstraňuje zvyšky lepidiel a tesnení

WEICON TOOLS®

WEICON Odstraňovač tesnení a lepidiel
odstraňuje staré zvyšky tesnení a vytvrdnuté
zvyšky lepidiel, lakov a náterov. Možno ho použiť
na kovy, drevo, sklo, keramiku, polyetylén a
polypropylén (aj na zvislých plochách).
Nie je vhodný na použitie na citlivých plastoch ako
je PVC, syntetika, linoleum a pod. Nevykonávať
nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len
pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.
L
15213001

*

►5

L
15213005

► 10

L
15213010

► 28

L
15213028

Nevykonávať nástrek s WEICON WSD
400 a WPS 1500. Len pre nanášanie
štetcom, alebo valčekom.

Rôzne

►1

Katalóg WEICON
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Lepiace a tesniace hmoty
Technické spreje

Čistič bŕzd

Čistič plastov

univerzálny čistič pre automobilový sektor

čistí a odmasťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič bŕzd je univerzálny čistič pre
automobilový priemysel. Čistí, odmasťuje a
bezo zvyšku sa odparuje. Čistič bŕzd odmasťuje
a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé
plasty, odstraňuje zvyšky olejov a tukov, alebo
znečistenia.

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje a bezo
zvyšku sa odparuje. Slúži na čistenie a odmastenie
citlivých povrchov ako sú plasty*, gumy, alebo
práškovo lakované kovové prvky.
Čistič plastov možno používať na rámy okien,
roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo
lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

Technické kvapaliny

WEICON Čistič bŕzd je možné použiť na ošetrenie
bŕzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie,
brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky
(obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov
motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo,
prevodovka a.p.).
L
15201001

►5

L
15201005

► 10

L
15201010

L
15201028

Mazivá pre náročné podmienky

WEICON Montážny čistič je špeciálne vyvinutý
čistič s vysokým bodom vzplanutia účinnej látky
(> +60°C / 140°F) a s dlhodobým účinkom
na odstraňovanie hrubého a zatvrdnutého
znečistenia olejmi, alebo tukmi.

WEICON TOOLS®

Montážny čistič svojim vysokým bodom vzplanutia
zodpovedá staršej klasifikácii VbF AIII, neobsahuje
acetón, bután, etylacetát a.p. a spĺňa odporúčania
odborov pre bezpečnosť práce.
Rýchlo a dôkladne čistí montážne a konštrukčné
diely, agregáty a nástroje všetkých typov,
odstraňuje olej, tuky a nečistoty a.p. zo všetkých
kovov, čistí brzdy, spojky, časti motorov a.p. v
oblasti automobilového priemyslu.
►5

L
15211005

► 10

L
15211010

Rôzne

L
15211001
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špeciálne vyvinutý čistič s vysokým
bodom vzplanutia (>+60°C/140°F)

Katalóg WEICON

► 28

L
15211028

►5

L
15204005

► 10

L
15204010

*Pred použitím skontrolujte kompatibilitu

► 28

Montážny čistič

►1

L
15204001

a
uti

Montážne pasty

►1

►1

► 28

L
15204028

Technické kvapaliny

Citrusový čistič
test účinku podľa
DIN ES 1276 A 1650

bez rozpúšťadiel a fosfátov |
biologicky odbúrateľný

univerzálny čistič na báze
extraktov z citrusovej kôry

WEICON Dielenský čistič čistí a odmastňuje
všetky kovy, plasty, gumy, sklo, keramiku a drevo.
Účinne odstraňuje tuky, oleje, živice, sadze, vosk,
nikotín, živice a škvrny od čaju.

WEICON Citrusový čistič je univerzálny čistiaci prostriedok na báze
alkoholu a extraktov citrusovej kôry. Vďaka vysokému obsahu
izopropanolu viac ako 75%, využíva svoj dezinfekčný účinok a
podporuje tak celkové čistenie a dezinfekciu povrchov. Je univerzálne
použiteľný a je možné ho použiť rovnako v priemysle a obchode, pri
stavbe okien, vo verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch,
v stavebných firmách aj v domácnostiach. Čistí najrôznejšie materiály,
ako sú kovy a plasty, sklo, keramiku, ako aj lakované, alebo inak
povrchovo upravené plochy*1.

Dielenský čistič neobsahuje rozpúšťadlá,
emulgátory ani fosfáty, separuje oleje (ÖNORM B
5105) a je biologicky odbúrateľný podľa smerníc
EÚ. Je vysoko koncentrovaný a možno ho riediť
s vodou v pomere max. 1:40. Obsahuje vybrané
nepenivé tenzidy a je možné ho použiť aj na ručné
čistenie, na čistenie s vysokotlakovými čističmi
a rozprašovačmi (napr. Ručný rozprašovač s
pumpou WPS 1500).
►5

L
15205005

► 10

L
15205010

► 28

L
15205028

►1

L
15210001

*Môže byť použitý len s
WPS 1500

neriedený

1:10

1:20

1:30

L
15210010

► 28

L
15210028

pH - neutr
Prof

essio

Qua

pH

•

nal

lity

-n
e utr al

•

diely chrómované, z nerezovej
ocele a plastov

•
•
•

priemyselné podlahy,
vysokozdvižné vozíky
•

nákladné automobily
(aj plachty)

•

stroje, motory,
oleje a zvyšky olejov

•

opravované diely

WEICON TOOLS®

•

tvrdé podlahy

odmastnenie ocele

1:40
•

pracovné jamy

znečistenia hmyzom

► 10

al

hliníkové diely

zvyšky motorovej nafty

L
15210005

*1 Bezpečnú znášanlivosť s materiálmi by ste mali najskôr
skontrolovať na skrytom mieste.

Odporúčaná koncentrácia pre aplikáciu

tuky, sadze, živice a škvrny
od čaju

►5

Technické kvapaliny

L
15205001

Montážne pasty

►1

Mazivá pre náročné podmienky

ml*
15205500

WEICON Citrusový čistič dosahuje vysokú úroveň účinnosti a vysokej
efektívnosti aj pokiaľ ide o základnú hygienu a podporu ďalších
hygienických opatrení, čistenie často používaného ručného náradia,
znečistenie ceruzkami, guľôčkovými perami a fixkami.

•
•

dielenské vybavenie

•

obrábacie stroje

•

Rôzne

► 500

Technické spreje

Dielenský čistič

Lepiace a tesniace hmoty

Čistenie a
odmasťovanie

Katalóg WEICON
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Ošetrenie nereze
antistatický účinok
WEICON Ošetrenie nereze bola vyvinutá špeciálne
pre čistenie, ošetrovanie a ochranu matných aj
leštených plôch z nerezovej ocele v interiéri aj v
exteriéri, má antistatický účinok.
Lepiace a tesniace hmoty

Ošetrenie nereze odstraňuje odtlačky prstov,
vrstvy maziva a tuku napr. z digestorov, aj veľké
plochy čistí bez šmúh, zanecháva dlhodobo
priľnutú ochrannú a vodoodpudivú vrstvu, ktorá
zabraňuje opätovnému zachytávaniu nečistôt.
L
15590001

►5

L
15590005

► 10

L
15590010

Technické spreje

►1

► 28

L
15590028

Metal-Fluid
univerzálne použitie, čistí, ošetruje, chráni

Technické kvapaliny

WEICON Metal-Fluid je prostriedok na čistenie a ošetrovanie matných
aj leštených povrchov v interiéri, s atestom NSF. Metal-Fluid ošetruje,
chráni a čistí kovy, plasty, keramiku, drevo a sklo.
Neuvoľňuje leptané a vytlačené potlače, nenapadá plastové povrchy
ani gumené tesnenie.
ml
15580100

Rôzne

WEICON TOOLS®

Mazivá pre náročné podmienky

Montážne pasty

► 100

168
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► 500

ml
15580500

►1

L
15580001

►5

L
15580005

► 10

L
15580010

► 28

L
15580028

Technické kvapaliny

WEICON Ručný rozprašovač
„Špeciál“

WEICON Ručný rozprašovač

Pre cca. 500ml WEICON
Čistič S, Čistič bŕzd,
Uvoľňovač hrdze.

Pre cca. 500 ml kvapaliny
WEICON bez rozpúšťadiel a
minerálnych olejov.

Technické kvapaliny

Technické spreje

Lepiace a tesniace hmoty

Ošetrenie a
ochrana

15843001

Montážne pasty

15842001

Mazivá pre náročné podmienky
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Lepiace a tesniace hmoty
Technické spreje
Technické kvapaliny
Montážne pasty
Mazivá pre náročné podmienky

WEICON TOOLS®

Rozpúšťač hrdze

Odstraňovač etikiet

so 6-násobným účinkom

rýchlo a účinne

WEICON Rozpúšťač hrdze je vďaka svojmu
6-násobnému účinku nevyhnutný pre opravy a
údržbu. Vďaka veľmi dobrej zatekavosti preniká
Rozpúšťač hrdze aj do najmenších medzier.

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko
a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na
báze akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etikiet je
vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy,
drevo, fólie a plasty.

Rôzne

WEICON Rozpúšťač hrdze uvoľňuje skorodované
a ťažko pohyblivé konštrukčné diely, kliny, čapy,
kĺby a pánty, chráni pred koróziou a oxidáciou.
WEICON Rozpúšťač hrdze dlhodobo maže klzné
plochy, čistí a ošetruje kovové povrchy, mechanické
diely a elektrické zariadenia a je teplotne odolný od
-20°C do +150°C (-4 až +302°F).
►1
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► 28
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15150028

Ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné
výtlačky), odstraňuje nálepky s adresou, alebo
popisom produktu, odstraňuje popisové etikety,
zvyšky etikiet a lepidla, napr. po diaľničných
známkach.
►1
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Technické kvapaliny

Lepiace a tesniace hmoty

Rozpúšťanie
hrdze a separátory
Separačná kvapalina
mazivo a separátor bez silikónu
Vysoko kvalitná kombinácia účinných látok s
vysokým mazacím účinkom, zložený z prírodných
produktov. Zabraňuje zachytávaniu na plastoch,
formách, kovoch a nástrojoch.

L
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Technické kvapaliny

►1

Technické spreje

WEICON Separačnú kvapalinu je možné používať
pri spracovaní plastov, pri vstrekovaní, pri lisovaní
a pri vákuovom tvarovaní.

Bio-ochrana pri zváraní
bez silikónu

Montážne pasty

WEICON Bio-ochrana pri zváraní poskytuje
dočasnú ochranu proti korózii. Neobsahuje
žiadne chlórované uhľovodíky, iné rozpúšťadlá,
alebo silikóny.

►5
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WEICON TOOLS®

L
15050001

Rôzne

►1

Mazivá pre náročné podmienky

Bio-ochrana pri zváraní je založená na extraktoch
z lieskových orechov a slnečnice a je biologicky
odbúrateľná v súlade so smernicami EÚ. Slúži na
čistenie zváracích trysiek a ako ochrana trysiek
pred znečistením. Súčasne chráni zvárané diely
pred účinkami rozstreku bez ovplyvnenia kvality
zváraného spoja.

Katalóg WEICON
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Rôzne

WEICON TOOLS®

Mazivá pre náročné podmienky

Montážne pasty

Technické kvapaliny
Technické spreje

Lepiace a tesniace hmoty

Technické kvapaliny

Lepiace a tesniace hmoty

Mazacie a
multifunkčné oleje
W 44 T
multifunkčný olej s viacnásobným účinkom
WEICON W 44 T® je multifunkčný produkt, ktorý v jedinom produkte
vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a vynikajúcej zatekavosti
zlučuje protikoróznu ochranu, vodoodpudivosť, mazanie, konzerváciu
a čistenie.

Technické spreje

W 44 T® uvoľňuje zadreté kliny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických
kontaktov vytláča vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a
uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. W 44 T® je vhodný aj ako rezný
olej na vŕtanie a rezanie. Odstraňuje vŕzgavé a škrípavé zvuky pántov,
ložísk, vedenie, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy.

L
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► 28
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Mazivá pre náročné podmienky

Montážne pasty

►1

Technické kvapaliny

W 44 T® zanecháva dlhodobo priľnutý tenký povlak, ktorý nemaže,
nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje chráni nástroje, stroje,
elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu. WEICON
W 44 T ® možno použiť takmer kdekoľvek bez obmedzenia.
Vhodný pre dielne, automobilový priemysel, námorníctvo, elektro,
poľnohospodárstvo, domácnosť a hobby použitie.

AT 44
s obsahom PTFE | bez silikónu

WEICON TOOLS®

WEICON AT-44 v jednom produkte, vďaka špeciálnemu zloženiu
účinných látok a veľmi nízkemu súčiniteľu trenia, zlučuje protikoróznu
ochranu, vodeodolnosť, mazanie, konzerváciu a čistenie v jednom
produkte.
AT-44 uvoľňuje zadreté kliny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických
kontaktov vytláča vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a
uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. AT-44 odstraňuje vŕzgavé a
škrípavé zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok, čistí znečistené
kovové povrchy a zanecháva dlhodobo priľnutý tenký povlak, ktorý
nemaže, nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje chráni nástroje,
stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

►1

L
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►5

L
15250005

► 10

L
15250010

Rôzne

WEICON AT-44 je možné používať takmer bez obmedzenia v
oblastiach strojárstva, v elektrotechnike a poľnohospodárstve, v
prevádzke lodí, v domácnosti i pri hobby.
► 28

L
15250028
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Technické kvapaliny

Bio-Cut*1

Montážne pasty

Bio-Fluid*
vysoko čistý minerálny olej

rezný olej pre všetky druhy ocele

WEICON Bio-Fluid je medicínsky čistý biely olej
bez živíc a kyselín, vyvinutý špeciálne pre mazanie
a ošetrovanie. Je číry, bez rozpúšťadiel, chuťovo
a pachovo neutrálny, zatekavý, vodoodpudivý, s
atestom NSF.

WEICON Bio-Cut je bez minerálnych olejov a je biologicky
rozložiteľný. Vďaka svojmu obzvlášť vysokému mazaciemu účinku
umožňuje väčšie rezné rýchlosti, dlhšiu životnosť nástroja, a teda aj
vyšší rezný výkon nástrojov.

Mazivá pre náročné podmienky

Bio-Fluid znižuje trenie a opotrebovanie, potláča
vŕzgavé zvuky, chráni pred koróziou, uvoľňuje
hrdzu a nečistoty. Používa sa na mazanie,
ochranu a ošetrovanie presných mechanizmov,
ako nástrekový olej pre výrobné, baliace a
plniace systémy. Možno ho použiť všade
tam, kde dochádza k občasnému technicky
neodstrániteľnému kontaktu s potravinami, alebo
ich obalmi.

WEICON TOOLS®

WEICON Bio-Fluid bol vyvinutý pre aplikácie v
potravinárstve, vo farmaceutickom a kozmetickom
priemysle.
L
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Rôzne

►1
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► 28

L
15600028

WEICON Bio-Cut sa dá použiť na vŕtanie, sústruženie, frézovanie,
vystružovanie, pílenie, lisovanie a čapovanie všetkých druhov ocele,
odliatkov, nehrdzavejúcej ocele, medi, mosadze, hliníka a ich zliatin
vo všetkých odvetviach priemyslu.
► 250

ml
15750002

►1

L
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L
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*1 môže byť použitý len s WSD 400

► 10
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Technické kvapaliny

Technické kvapaliny

Technické spreje

Lepiace a tesniace hmoty

Mazacie a
multifunkčné oleje

Silikón

L
15350001
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15350028

Ako mazacia a protikorózna ochrana je tento
produkt univerzálny pre riešenie problémov pri
všetkých pohyblivých dieloch v pneumatických
zariadeniach a príslušenstve . Vďaka špeciálnemu
zloženiu a vysokým obsahom PTFE je tento
produkt viacúčelový: mazanie, ochrana proti
korózii, čistenie, odpudzuje vodu a konzervuje.
Pneuma-Lube slúži nielen pri inštalácii, alebo
údržbe pneumatických zariadení a príslušenstva,
ale je možné ho použiť aj na pneumatické nástroje
v prevádzke pri zaťažení. Vynikajúca odolnosť
proti poveternostným vplyvom umožňuje použitie
aj v iných odvetviach, napr. „on-“ a “offshore“
priemyslu. Teplotná odolnosť sa pohybuje v
rozsahu od -50°C do +210°C.
►1
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Nevykonávať nástrek s WEICON WSD
400 a WPS 1500. Len pre nanášanie
štetcom, alebo valčekom.

Rôzne

►1

mazivo pre pneumatické zariadenia |
vysoký obsah PTFE

Mazivá pre náročné podmienky

WEICON Silikón vytvára dlhodobý oddeľovací
povlak a zabezpečuje kvalitu povrchu. Zabraňuje
ukladaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vedeniach,
zabraňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch,
žľaboch a sklzoch.

Pneuma-Lube

WEICON TOOLS®

WEICON Silikón je mazivo, separátor a prostriedok
na ochranu a ošetrovanie plastov gumy a kovov.
Teplotná odolnosť až do +250°C (+482°F).
WEICON Silikón možno použiť v mnohých
oblastiach priemyslu. WEICON Silikón chráni
elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje
gumové, kovové a plastové prvky, chráni gumové
prvky pred starnutím, namŕzaním a zlepením,
umožňuje hladké vedenie strešných okien,
vodiacich a bezpečnostných pásov.

Montážne pasty

mazivo a separátor
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Technické spreje

hľadávanie
Spreje na Vy ete na str. 152
jd
ná
netesností
netesností
Vyhľadávač

Vyhľadávač
netesností-mrazuvzdorný

Vyhľadávač netesností
Montážne pasty

nehorľavý | protikorózny |
bezpečný | testované DIN-DVGW

Mazivá pre náročné podmienky

WEICON Vyhľadávač netesností slúži na
rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie
netesností (trhlín, alebo poréznych miest) na
tlakových vedeniach. S plynným oxidom
uhličitým (CO2), propánom, butánom,
acetylénom, kyslíkom, svietiplynom alebo
zemným plynom netvorí nebezpečné
zlúčeniny.

WEICON TOOLS®

Možno ho použiť všade tam, kde sa
spracováva stlačený vzduch, zemný plyn,
alebo svietiplyn, kde sa môžu vyskytovať
netesnosti vo vedeniach, fitingoch a
armatúrach, resp. pre zvýšenie bezpečnosti
plynovodov a tlakovzdušných bŕzd.
L
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Rôzne

►1

► 28

L
15400028

na vyhľadávanie netesností na tlakovom
potrubí | mrazuvzdorný až do -15˚C
Bezpečný, jednoduchý a rýchly spôsob
nájdenia netesností alebo trhlín na plynových
potrubiach. Vyhľadávač netesnostímrazuvzdorný nevytvára s plynmi, ako
oxid uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén,
kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid
dusnatý (N2O) a fluórovaný uhľovodík,
nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý.
Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný je
použiteľný všade tam, kde sa používa
stlačený vzduch, alebo plynné látky.
Typické oblasti použitia je potrubie,
hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily
a adaptéry.
►1
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-15°C

(+5°F)
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Vyhľadávač netesností-hustý

► 28

L
15404028

atest DVGW | penotvorný vyhľadávač na
detekciu únikov podľa DIN EN 14291 |
nehorľavý | protikorózny | netečie
WEICON Vyhľadávač netesností-hustý,
kvapalina, sa používa na bezpečné,
nekomplikované a rýchle zistenie trhlín,
alebo pórovitých miest na plynovodoch.
Účinná látka nevytvára s plynmi, ako oxid
uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén,
kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid
dusnatý (N2O) a fluórovaný uhľovodík,
nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý.
Je použiteľný všade tam, kde sa používa
stlačený vzduch, alebo plynné látky.
Typické oblasti použitia je potrubie,
hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily
a adaptéry.
►1

L
15403001

►5

L
15403005

► 10

L
15403010

► 28

L
15403028

WSD 400 vzduchotlaková nádoba

Lepiace a tesniace hmoty

Technické
kvapaliny
Rozprašovač s pumpou WPS 1500

K príslušenstvu pre WSD 400 patria:
► adaptér na plnenie ľubovoľným zdrojom stlačeného vzduchu
► striekacia sada so 4 rôznymi hlavicami guľový ventil
so sacou rúrkou

Stlačenie rozprašovacieho tlačidla stačí na rovnomerný a konštantný
výstup účinnej látky. Otáčaním matice trysky je možné plynule
nastavovať prietok a tvar rozstreku, od lúča až po jemnú hmlu.

Technické spreje

Plnenie stlačeným vzduchom sa vykonáva pomocou adaptéru
(príslušenstvo) z rozvodu stlačeného vzduchu (optimálny prevádzkový
tlak 7,5 barov).

WPS 1500 rozprašovač s pumpou. Tlak v nádržke sa vytvára pumpovaním čistého vzduchu piestnou tyčou. Integrovaný poistný ventil
sa otvára automaticky, akonáhle je prekročený prípustný prevádzkový
tlak (max. 4 bary).

K príslušenstvu pre WPS 1500 patria:
► nadstavec pre WPS 1500 (30 cm), s tryskou Ø 0,8 mm
► sada tesnení

Technické kvapaliny

WSD 400 je opakovane plnitelná nádoba pre aplikáciu väčšiny
technických kvapalín WEICON.

WSD 400 vzduchotlaková nádoba
Rozprašovač s pumpou
WPS 1500 s tesnením EPDM
15841500

15811400
4-dielna súprava trysiek
15811002
Plniaci adaptér
15810001

Montážne pasty

Plniteľný plastový
rozprašovač so špeciálnym
tesnením pre cca. 1300 ml
Technickej kapaliny.

Rozprašovač s pumpou
WPS 1500 s tesnením VITON
15841500-V

Mazivá pre náročné podmienky

Plniteľný plastový rozprašovač s
tesnením VITON špeciálne pre
WEICON Rozpúšťač hrdze,
WEICON W44T a WEICON AT44

WPS 1500

Objem nádrže:

600 ml

1500 ml

Objem náplne max.:

400 ml

1300 ml

5 - 10 bar

4 bar

Tlak pre roztrhnutie:

42 bar

---

Tlak pre deformáciu:

26 - 27 bar

---

Nádrž a striekacia hlava hliník.

Nádrž z pevného polyetylénu, hlavica a vložky z polypropylénu,
skleného polyamidového laminátu a nerezovej ocele.

Provádzkový tlak:

Materiál:

Rôzne

WSD 400

WEICON TOOLS®

Nadstavec pre WPS
1500 (30 cm)
15841501

Katalóg WEICON
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Technické údaje
Zinok-prášková farba

Zinok-farba na opravy

Hliník-farba

zinková šedá /
matný

podobný čerstvému žiarovému pozinkovaniu

hliník /
kovovo lesklý

ester epoxidovej živice

alkydová živica

kombinácia alkydov

zinkové pigmenty
(D50 4 μm)

zinkové a hliníkové pigmenty (D50 25 μm)

hliníkové pigmenty
(D50 16 μm)

Čistota pigmentu:

cca. 98,5 %

cca. AL 99,5% a ZN 99,9%

cca. 99,5 %

Špecifická hmotnosť:

1,96 g/cm³

1,25 g/cm³

1,00 g/cm³

Obsah kovu v suchej vrstve:

cca. 60,5 %

cca. 58,5 %

cca. 32,0 %

cca. 70 s 4 mm / prelakovateľný

cca. 70 s 4 mm / prelakovateľný

cca. 120 s 4 mm / prelakovateľný

+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)

+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)

+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)

cca. 120 ml/m²

cca. 120 ml/m²

cca. 150 ml/m²

10 - 20 % univerzálne riedenie

10 - 20 % univerzálne riedenie

10 - 20 % univerzálne riedenie

30 minút

60 minút

60 minút

Vytvrdnutie*:

12 h

12 h

12 h

Prelakovateľný /
môže byť opakovane*:

12 h

12 h

12 h

Konečná tvrdost*:

48 h

48 h

48 h

50 μm

30 μm

20 μm

Mriežková skúška (DIN 53151):

Parameter GT 0 a GT 1

Parameter GT 0 a GT 1

Parameter GT 0 a GT 1

Test v soľnej hmle
(DIN 50021, DIN EN ISO 9227)

400 h

200 h

100 h

Skúška na ohyb tŕňom 5 mm
(DIN EN ISO 1519):

bez vzniku vlasových trhlín

bez vzniku vlasových trhlín

bez vzniku vlasových trhlín

Odolnosť proti teplote po
vytvrdnutí celej hrúbky vrstvy:

cca. +400°C (+752°F)

cca. +240°C (+464°F)

nie je potrebný

nie je potrebný

WEICON Zinok-prášková
farba / Zinok-farba na opravy

Skladovateľnosť**:

12 - 18 mesiacov

12 - 18 mesiacov

12 - 18 mesiacov

Dostupné balenia:

375 ml a 750 ml plechové dózy

375 ml a 750 ml plechové dózy

375 ml a 750 ml plechové dózy

< 500 g/l VOC

< 500 g/l VOC

< 500 g/l VOC

Farebný odtieň / stupeň lesku:
Pojivo:

Technické spreje

Pigment:

Viskozita* (DIN EN ISO 2431) /
Konzistencia:
Technické kvapaliny

Teplota pre spracovanie:
Spotreba:
Hustota nanášania:

Montážne pasty

Doba schnutia (suchý povrch):

Mazivá pre náročné podmienky

Minimálna hrúbka vrstvy:

WEICON TOOLS®

Základný náter:

Klasifikácia podľa smernice
2004/42 EG: Kategória „A/i“
jednozložkové špeciálne farby:

Rôzne

* +20°C (+68°F) teplota nádoby a povrchu pri 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.
** Skladovanie pri konštantnej teplote +20°C (+68°F) a v suchu. To platí pre uzatvorené originálne balenia, ktoré neboli vystavené priamemu ani nepriamemu slnečnému žiareniu.
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cca. +300°C (+572°F)

(od +100°C/+212°F možné mierne zafarbenie)

Technické
kvapaliny

Čistič bŕzd

mliečna
bezfarebná

Vhodný pre použitie s

vanilka

-50°C (-58°F) až
+210°C (+410°F)

24

vysoko kvalitný mazací olej s PTFE

WSD 400 a WPS 1500

takmer bez
zápachu
takmer bez
zápachu

až +200°C
(+392°F)

24

-25°C (-13°F) až
+120°C (+248°F)

24

takmer bez
zápachu

+5°C (+41°F) až
+90°C (+194°F)

24

bez minerálnych olejov,
biologicky odbúrateľný
spĺňa: stupeň čistoty DAB 10, USDA
H1,Vyhl. FDA, zoznam FDA, atest NSF

WSD 400
---

nehorľavý, neobsahuje silikón

WSD 400 a WPS 1500

citrus

---

24

odparí sa bez zvyšku

WSD 400, WPS 1500 a
Ručný rozprašovač „Špeciál“

24

atest TÜV, na báze vosku

WSD 400 a WPS 1500 (pred použitím
musí byť kvapalina dobre premiešaná)

Konzervačná ochrana

bezfarebná

rozpúšťadlo

-20°C (-4°F) až
+80°C (+176°F)

Citrusový čistič

bezfarebná

citrus

---

24

pre citlivé povrchy

WSD 400, WPS 1500 a
Ručný rozprašovač „Špeciál“

ružová

rozpúšťadlo

---

24

silný účinok

---

Ošetrenie nereze

bezfarebná

rozpúšťadlo

-20°C (-4°F) až
+130°C (+266°F)

24

antistatický účinok,
špeciálne pre vonkajšie použitie

WSD 400 a WPS 1500

Elektro-čistič

bezfarebná

takmer bez
zápachu

---

24

odparí sa bez zvyšku

WSD 400 a WPS 1500

Odstraňovač etikiet

bezfarebná

citrus

---

24

odstraňuje papierové etikety

WSD 400 a WPS 1500

Čistič foriem

bezfarebná

citrus

---

24

odparí sa bez zvyšku

WSD 400 a WPS 1500

bezfarebná

rozpúšťadlo

-20°C (-4°F) až
+130°C (+266°F)

24

bez silikónu

Ručný rozprašovac,
WSD 400 a WPS 1500

mliečna

takmer bez
zápachu

0°C (+32°F) až
+50°C (+122°F)

24

atest DVGW, vhodný pre kyslík a CO2

WSD 400 a WPS 1500

bezfarebná

takmer bez
zápachu

-15°C (+5°F) až
+40°C (+104°F)

24

atest DVGW, vhodný pre kyslík
a CO2, mrazuvzdorný

WSD 400 a WPS 1500

mliečna

takmer bez
zápachu

0°C (+32°F) až
+50°C (+122°F)

24

vhodný pre kyslík a CO2

WSD 400 a WPS 1500

mliečna

takmer bez
zápachu

-10°C (+14°F) až
+150°C (+302°F)

24

antistatický účinok,
najmä pre vnútorné použitie

Ručný rozprašovac,
WSD 400 a WPS 1500

Čistič povrchov

bezfarebná

citrus

---

24

odparí sa bez zvyšku

WSD 400 a WPS 1500

Čistič plastov

bezfarebná

citrus

---

24

pre citlivé povrchy plastov

WSD 400 a WPS 1500

vanilka

-50°C (-58°F) až
+210°C (+410°F)

24

s PTFE

WSD 400 a WPS 1500

Odstraňovač tesnení
a lepidiel

Separačná kvapalina
Vyhľadávač netesností
Vyhľadávač netesností
mrazuvzdorný
Vyhľadávač netesností
hustý
Metal-Fluid

Pneuma-Lube

žltkastá
bezfarebná

pomaranč

---

24

odparí sa bez zvyšku

WSD 400, WPS 1500 a
Ručný rozprašovač „Špeciál“

Rozpúšťač hrdze

béžová

petrolej

-20°C (-4°F) až
+150°C (+302°F)

24

6-násobný účinok

WSD 400 a WPS 1500

Stop hrdzi

mliečna

takmer bez
zápachu

-30°C (-22°F) až
+80°C (+176°F)

24

zabráni šíreniu hrdze a súčasne
vytvorí základ pre ďalšie nátery

WSD 400, WPS 1500 a
Ručný rozprašovač „Špeciál“

bezfarebná

rozpúšťadlo

-10°C až +50°C
(+14°F až +122°F)

24

NSF-A1 schválený

WSD 400 a WPS 1500

24

silikónový olej

WSD 400 a WPS 1500

Čistič S

Rýchly čistič

bezfarebná

rozpúšťadlo

Montážny čistič dielov

bezfarebná

rozpúšťadlo

---

24

vysoký bod vzplanutia (>+60°C/+140°F)

WSD 400 a WPS 1500

W 44 T®

žltkastá

vanilka

-50°C (-58°F) až
+210°C (+410°F)

24

viacúčelový olej s mnohonásobným efektom

Ručný rozprašovac,
WSD 400 a WPS 1500

Workshop Cleaner

modrá

takmer bez
zápachu

+5°C (+41°F) až
+90°C (+194°F)

24

bez obsahu rozpúšťadiel, odstraňuje
oleje, biologicky odbúrateľný

WPS 1500
Rôzne

Silikón

-50°C (-58°F) až
+250°C (+482°F)

Technické spreje

Bio-ochrana
pri zváraní

bezfarebná

Vlastnosti

Technické kvapaliny

Bio-Fluid

bezfarebná

Min.
trvanlivosť
(mesiace)*

Montážne pasty

Bio-Cut

žltkastá

Odolnosť
proti
teplotám

Mazivá pre náročné podmienky

AT-44

Zápach

WEICON TOOLS®

Farba

Lepiace a tesniace hmoty

Technické údaje

* Pri konštantnej izbovej teplote +20°C (+68°F) a skladovaní v suchu. To platí pre uzatvorené originálne balenia,
ktoré neboli vystavené priamemu ani nepriamemu slnečnému žiareniu
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