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Eriotstarbelised
tootmis-,
remondi- ja
hooldustooted
Programmi ülevaade

Tere!
Meil on hea meel, et olete huvitatud WEICONi toodetest ja
lahendustest. Käesolevas ülevaates esitleme üht osa meie laiast
tootevalikust.
Teie vajadused motiveerivad meid iga päev tegelema kvaliteetsete
toodete ja teenuste arendamisega, mis oleks kättesaadavad
ühest allikast – et saaksite erinevaid rakendusi tellida vaid ühe
kontaktisiku kaudu.
Võtame rõõmuga vastu väljakutse, mille esitab meile pidevalt
muutuv ja kasvav nõudlus. Meie Weiconis usume lähedaste
sidemete hoidmise võimalikkusesse ka siis, kui asute Dubais,
Dublinis või Düsseldorﬁs.

Ülemaailmne

Weicon
Eriotstarbelised
tootmis-, remondi- ja
hooldustooted

Lugupidamisega, Ralph Weidling

WEICON…Võite meile loota!
Enam kui 60 aastat on WEICON seadnud toodete kvaliteedi alati
esikohale – seda ka kõige keerulisemates olukordades ja kõikjal
maailmas.
WEICON arendab, toodab ja müüb eriotstarbelisi liime ja
hermeetikuid, tehnilisi aerosoole ja kõrgete tehniliste näitajatega
monteerimispastasid ja määrdeid erinevate tegevusvaldkondade
tarbeks alates tootmisest, remondist ja hooldusest kuni
teeninduseni.
Firma teine tugisammas, mis loodi 1947. aastal tööriistade
turustamiseks, on juhtme- ja kaablikoorijate müük ja arendamine.
WEICON on selles turusegmendis innovatsiooniliider.
Tegevjuht Ralph Weidling loodab tööstusettevõtluse püsivale
arengule - seda nii Münsteri piirkonnas, kui üle terve maailma.
Alates 2005. aastast on WEICONil tütarettevõte Dubais, Araabia
Ühendemiraatides, 2008. aastast Kitcheneris /Ontario provintsis
Kanadas, 2011. aastast Istanbulis, Türgis ja 2012. aastast Targu
Muresis, Rumeenias.
WEICON on oma ala asjatundja, kelle laia tootevalikusse kuulub
üle 300 toote. Need on tooted, mida kasutajad enam kui 75 riigis
igapäevaselt usaldavad.

Ralph Weidling
Tegevdirektor
WEICON GmbH & Co. KG

Kahekomponentsed liimid

PlastMetall
Ideaalne materjal
parandus- ja
hooldustöödeks ning
tööriistade ja vormide
valmistamiseks.
Sobib suurepäraselt kiireks,
ökonoomseks ja vastupidavaks parandamiseks, seob
ja katab väga erinevat tüüpi
materjale.

WEICON A
Kititaoline, terase sisaldusega
Sobib eriti hästi mahutite korrosioonikahjustuste ja roostetäppide eemaldamiseks ning
torude, valuvormide, korpuste
ja masinaosade parandamiseks. Kasutatakse ka vormide,
mudelite, tööriistade ja ﬁksaatorite valmistamisel.

WEICONi plast-metalli tooted
on kahekomponentsed epoksüvaiguühendid, mis kuivavad kokku tõmbumata. Kui
WEICON plast-metalli tooted
on kuivanud, saab neid mehhaaniliselt töödelda ja seetõttu
sobivad need suurepäraselt
erinevateks remonditöödeks ja
rakendusteks.
Täiteained nagu alumiinium,
teras või mineraalid määravad
ära toote tehnilised omadused.
Saadaval on näiteks erineva
viskoossusega või kõrgele temperatuurile erakordselt vastupidavad või hõõrdumiskindlad
tootetüübid. Kõik plast-metalli
tüübid on äärmiselt vastupida- WEICON B
vad agressiivsetele ainetele.
Viskoosne, terase sisaldusega
Vormide, mudelite, tööriistade, šabloonide, mõõdikute ja
ﬁksaatorite valmistamiseks.
Kasutatakse ka valuvormidesse tekkinud õhuaukude ja
mikropooride täitmiseks ning
üldparandustöödes, kus valatav
ühend tuleb soodsam.
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PlastMetall
Ideaalne materjal
parandus- ja
hooldustöödeks ning
tööriistade ja vormide
valmistamiseks.
WEICON BR
Kititaoline, pronksi sisaldusega
Õhuaukude täitmiseks ja seadmete pronksist osade parandamiseks (nt laevade sõukruvid).
WEIDLING C
Vedel, alumiiniumi sisaldusega
Sobib valuvormidele (nt vaakum- ja vahuvormidele), ﬁksaatorite ja tööriistade (nt pritsevormid) valmistamiseks, mis
puutuvad kokku kõrge temperatuuriga. Temperatuuritaluvus
kuni +220 °C (+428 °F).

WEICON F2
Viskoosne, terase sisaldusega
Valu- ja muude vormide, mudelite, šabloonide, ﬁksaatorite
valmistamiseks. Kasutatakse
kallamiseks maatritesse, et
kontrollida nende täpsust, või
ultraheli-keevituse kinnituskohtadesse.
WEICON SF
Kititaoline, terase sisaldusega,
kiiresti kõvastuv
Kiireteks parandustöödeks
ja liimimiseks (nt lekkivad
torud, hammasrattad), samuti
kinnituskohtade ja -seadmete
parandamiseks.

WEICON F
Kititaoline, alumiiniumi sisaldusega
Õhuaukude täitmiseks, osade
WEICON WR
restaureerimiseks (nt survevalu- Vedel, terase sisaldusega, kuludetailid, hoideseadised).
miskindel
Võllide remondiks, laagrite valamiseks, lõikamis- ja stantstööriistades kasutamiseks, valu- ja
joonestusvormide tegemiseks,
kallutusmasinates ja -alustes.
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PlastMetall
Ideaalne materjal
parandus- ja
hooldustöödeks ning
tööriistade ja vormide
valmistamiseks.
WEICON WR2
Kititaoline, mineraalide sisaldusega, kulumiskindel
Konveierite, juhtsiinide ja
liugteede parandamiseks, kus
rullumine või libisemine põhjustab kulumist. Kasutatakse ka
pumbakorpuste ja ekstrudeeritud toodete vooderdamisel ja
ning kulunud äärikute parandamiseks.
WEICON HB 300
Kititaoline, terase sisaldusega
Kergesti kasutatav kitt, mida
võib kanda ka vertikaalsetele pindadele. Segu vahekord
1:1, temperatuuritaluvus kuni
+280 °C (+536 °F).
WEICON TI
Kititaoline, titaani sisaldusega
Sobib rakendustele, mis nõuavad suurt survejõudu ja keemilist vastupidavust, nt pumpade,
klappide, katteplaatide, kuullaagrite pesade, šahtide, tsentrifugaalpumpade ja propellerite
parandamisel.
Kasutatakse ka pumbakorpuste
vooderdamise ja liuglaagrite
jaoks.

WEICON Ceramic BL
Vedel, mineraalide sisaldusega,
äärmiselt kulumiskindel
Kaitseb harjatavaid pindu ning
on äärmiselt kulumis- ja hõõrdumiskindel.
Ennetavalt või kohe pärast
parandustöid peale kantuna
vähendab vormide, klappide,
generaatorite ja paljude muude
rakenduste hõõrdumisest tingitud kahjustusi.
WEICON UW
Kititaoline, terase sisaldusega,
kõvastub ka vee all.
Spetsiaalne kititaoline liim,
äärmiselt hea nakkuvusega
niisketel ja märgadel pindadel
ja isegi vee all. Sobib eriti hästi
remondi- ja hooldustöödeks
laevanduses ja merendussektoris.
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PlastMetall
Ideaalne materjal
parandus- ja
hooldustöödeks ning
tööriistade ja vormide
valmistamiseks.
WEICON keraamiline W
Kititaoline, mineraalide sisaldusega, äärmiselt kulumiskindel
Moodustab valge kaitsva
pinnakatte, mis on äärmiselt
vastupidav hõõrdumisele ja
keemilistele ainetele. Kõrge
temperatuuritaluvus, lühiajaliselt kuni +260 °C (+500 °F).

WEICON ST
Kititaoline, metallisisaldusega
Kvaliteetne mittekorrodeeriv kitt
masinaosade ja roostevabast
terasest seadmete mitmesugusteks parandus- ja hooldustöödeks.

WEICON valuvaik MS 1000
Vedel, täiteta
Universaalne valu- ja lamineerimisvaik. Võib lisada erinevaid
täiteaineid. Võib kasutada ka
tagasitäite materjalina.
WEICON uretaan
Kahekomponentsed polüuretaanid, mis tahkestuvad toatemperatuuril tugevaks kummi
sarnaseks materjaliks, säilitades elastsuse ka madalal temperatuuril kuni -60 °C (-76 °F).
Uretaanid nakkuvad erinevate
materjalidega nagu metallid,
betoon, kumm, puit, klaaskiud
ja mitmed teised.
Need toimivad ka elastse
kattematerjalina koos plast-metalli (epoksiid) süsteemidega.
Saadaval tugevusega A kõvadustega 45, 60 ja 80.
Tänu madalale niiskustundlikkusele saab neid kasutada
õhukese kattekihina ja nad on
märkimisväärselt suure tõmbeja rebimiskindlusega. Lisaks
sellele kaitsevad uretaanid
masinaid isolatsiooni ja vibratsiooni eest.

WEICON epoksüvaigukitt
Mitmekülgne lahendus remondi-,
hooldus- ja ehitustöödel tekkivatele
probleemidele.
Epoksüvaigukitt on lihtsasti kasutatav
külmkõvastuv kahekomponentne kitt,
mis sobib tihendamiseks, kinnitamiseks, liimimiseks ja parandamiseks.
Kõvastunud materjali saab töödelda
(nt puurida, täita, purustada) ja üle
värvida ilma eelneva pinnaettevalmistuseta.
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Paranduspulgad
Lihtne lahendus
mis tahes remondi- ja
hooldustöödes

Lihtne kasutada:
lõika - mudi pehmeks kasuta.
Temperatuuritaluvus alates
-50 °C (-58 °F) kuni +120 °C
(+248 °F), lühiajaliselt kuni
+150 °C (+302 °F).
Tüüp - Vesi
Sobib suurepäraselt märgade
ja niiskete pindade parandamiseks või veealustes kohtades
kasutamiseks.
Tüüp - Alumiinium
Alumiiniumist või teistest
metallidest valmistatud osade
roostekindlaks parandamiseks
ja liimimiseks.
Tüüp - Teras
Terasest ja teistest metallidest
valmistatud osade kiireks ja
ülitugevaks parandamiseks ja
liimimiseks.

Tüüp - Puit
Vastupidav, elastne ja mittekokkutõmbuv materjal puitosade
parandamiseks.
Tüüp - Plast
Plastosade* ja kiudarmeeritud materjalide (GFRP, CFRP,
klaaskiud) vastupidavaks
parandamiseks, sobib hästi
ka metallosade sidumiseks.
*välja arvatud plastmaterjalidele
nagu: PE, PP, PTFE jne.
Tüüp - Betoon
Betoonist ja kivist osade kiireks
parandamiseks ja renoveerimiseks. Täidab ja sulgeb kõik
praod ja defektsed kohad müüril, kiviplaatidel, betoontahvlitel- ja plaatidel, tellistel, piiretel
ja äärekividel, skulptuuridel,
hauakividel ja kaunistustel.

Tüüp - Roostevaba teras
Roostevabast terasest ning
teistest roostekindlatest
materjalidest osade mittekorTüüp - Titaanium
rodeerivaks remontimiseks ja
Metallosade temperatuuri- ja
taastamiseks. Tänu parandakulumiskindlaks liimimiseks ja
tud osade kiiresti taastuvale
parandustöödeks. Temperatuumehhaanilisele kandevõimele
ritaluvus kuni +280 °C (+536 °F)
(ligikaudu 60 minutit) jäävad ära
lühiajaliselt kuni +300 °C
kallid ja pikad tööseisakud.
(+572 °F).
Tüüp - Vask
Väga lühike kasutusaeg (4
minutit). Pragude, aukude ja
lekete kiireks parandamiseks.

NFS = mittetoiduühendite
registreerimise programm.
Mõeldud tüüpidele: teras, vask,
plast ja roostevaba teras.
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Epoksüliimid
Kiire
Kindel
Ökonoomne

WEICON
Epoksüliimid
Weiconi epoksüliimid on
külmkuivavad lahustivabad
kahekomponentsed äärmiselt
tugeva sidumisomadustega
tooted. Need tagavad materjali
liitekohtade tugeva tõmbe- ja
löögitugevuse ja sobivad seetõttu ideaalselt monteerimis- ja
remonditöödel ning tootmisprotsessis kasutamiseks.
Teatud uuenduslike konstruktsioonide puhul ja erinevate
materjalide sidumisel nagu:
• metallid
• kõvad plastid
• kiudarmeeritud materjalid
(GRP, süsinikplastosad, klaaskiud jne)
• keraamika
• klaas, kivi
• puit jne,
kehtivad tänapäeval veelgi kõrgemad nõudmised (nt optiliselt
hea väljanägemisega liited, mis
on samas väga tugevad). Sageli
on need materjalid üksteisega
kombineeritud, millega kaasnevad ka täiendavad nõudmised.
Konkreetsete kasutusalade
jaoks on olemas erinevat tüüpi
liime. Need erinevad käsitsemisviisi, kuivamiskiiruse,
viskoossuse, värvi, temperatuuritaluvuse ja võimaliku saavutatava tugevuse poolest.

WEICON kergsegu
Segamis- ja doseerimissüsteem. Tänu kaasaegsele
uuenenud segamis- ja doseerimissüsteemile saab kõiki nelja
tüüpi puhtalt ja täpselt automatiseeritult doseerida, segada
ja peale kanda ühe tööoperatsioonina.
WEICON kergsegu S 50
Kiireteks remondi- ja hooldustöödeks. Sobib ka seeriatootmises kasutamiseks tänu
lühikesele tsüklile.
• Viskoosne, isetasanduv
• Väga lühikese kasutusajaga
(4-5 minutit)
• Kiiresti kuivav
• Kahvatukollane, selge
WEICON kergsegu N 50
Sobib suurepäraselt kasutamiseks tootmisprotsessides,
kus monteerimine ja positsioneerimine toimuvad erinevatel
aegadel.
• Viskoosne, isetasanduv
• Tavaline kasutusaeg (45
minutit)
• Pikem kuivamisaeg
• Kollane, läbipaistmatu
WEICON kergsegu N 5000
Eriti sobilik kasutamiseks
liitekohtades, kus välimus on
oluline.
• Vedel, isetasanduv
• Lühike kasutusaeg
(20 minutit)
• Normaalne kuivamisaeg
• Peaaegu värvitu, klaasselge

Uus!
WEICON Fast-Metal minutiliim
Tänu kõrgele viskoossusele (pastataoline) saab seda terasesisaldusega liimi
lisaks vertikaalsetel pindadel rakendamisele kasutada ka pragude, õhumullide ja ebatasaste pindade täitmiseks.
Sobib suurepäraselt remonditöödeks,
kus tuleb täita suuremaid vahesid või
tühimikke.
• Pasta konsistents, vahesid täitev
• Väga lühike kasutusaeg (3-4 minutit)
• Kiiresti kuivav
• Töödeldav (lihvitav, viilitav, puuritav)
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Epoksüliimid
Kiire
Kindel
Ökonoomne

WEICON epoksü
minutiliim
Eriti sobilik ajutiseks kasutamiseks remondi- ja hooldustöödes. Liim kantakse peale praktiliste topeltsüstalde abil. See
tähendab, et vaiku ja kõvendit
doseeritakse automaatselt
õiges vahekorras.
Pärast seda segatakse käsitsi.

WEICON Fast-Metal
minutiliim

Tänu kõrgele viskoossusele (pastataoline) saab seda
terasesisaldusega liimi lisaks
vertikaalsetel pindadel rakendamisele kasutada ka pragude, õhumullide ja ebatasaste
pindade täitmiseks.
Sobib suurepäraselt remonditöödeks, kus tuleb täita suuremaid vahesid või tühimikke.
WEICON minutiliim
• Pasta konsistents, vahesid
See läbipaistev liim säilitab oma täitev
elastsuse ka pärast kuivamist ja • Väga lühike kasutusaeg
(3-4 minutit)
sobib ideaalselt kasutamiseks
•
Kiiresti kuivav
ehitustel, monteerimises ja
•
Töödeldav
(lihvitav, viilitav,
tegelikult igal pool, kus WEICOpuuritav)
Ni kergsegude süsteemid ei ole
• Antratsiit hall
piisavalt tõhusad.
• Viskoosne, isetasanduv
• Väga lühikese kasutusajaga
(3-4 minutit)
• Kiirelt kuivav
• Peaaegu värvitu, klaasselge
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RK
Ehitusliimid
Ülitugev
Järelelastne
Löögikindel

WEICON
RK-1300 ja RK-1500
Kahekomponentsed „mitte-segatavad“ konstruktsiooniliimid.
Need tagavad väga tugeva
liimivuse isegi suurtel pindadel.

Aktivaatori osa on võimalik
peale kanda kuni 30 päeva
enne lõplikku kokkuliimimist.

WEICON RK-1300 ja RK-1500
sobivad kõikidele metallpindadele (isegi kaetud) ja paljudele
plastmaterjalidele. Need liimivad ka klaasi metalliga.

Mõlemad liimid eristuvad oma
erakordselt suure rebimistugevuse ja temperatuuritaluvuse (lühiajaliselt kuni +180 °C
(+356 °F) ) poolest.
WEICON RK-7000
Kiirelt kuivav ehitusliim plasti, metalli
ja paljude teiste materjalide eriti tugevaks liimimiseks.
Kõrge viskoossusega, mistõttu sobib
kasutamiseks ka vertikaalsetel pindadel.

Monteerimisel kantakse peale ainult liimi komponent, mis
polümeriseerub aktivaatoriga
kokku puutudes. Kuivamisaeg
on 2-4 minutit.

WEICON ehitusliim RK-7000 on
alternatiivselt saadaval nii praktilistes
topeltsüstaldes kui ka kaasaegsetes
hõlpsasti kasutatavates segamis- ja
doseerimissüsteemides.
Temperatuuritaluvus alates -55 °C
(67 °F) kuni + 25 °C (+ 57 °F).
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Weiconlock®
Anaeroobsed liimid
ja hermeetikud
Lukustamine, sulgemine,
säilitamine, tihendamine

WEICONLOCK®
Ühekomponensed anaeroobsed liimid ja hermeetikud, eriti
sobilikud metallist koosteosadele.
WEICONLOCK on kiire, usaldusväärne ja ökonoomne toode
erinevate keermestatud, silindriliste või äärikutega liideste
säilitamiseks ja tihendamiseks.

WEICONLOCK säilib vedelana
nii kaua, kuni säilib kokkupuude
õhuga.
Kuivamine ei alga enne, kui
liimitud liides puutub kokku metalliga ja jääb õhupuudusesse.

Näiteks keermestatud liideste
puhul täidab WEICONLOCK
täielikult sooned, moodustades
niimoodi suurima võimaliku
kontaktpinna.
WEICONLOCK sobib suurepäraselt kuni M80 suuruste
keermesliideste, samuti torude
ja jämedama, kuni 3“ keermega
liideste lukustamiseks ja tihendamiseks. Ka laagreid, pukse,
polte ja teisi keeratavaid või
pressitavaid osi saab kinnitada
WEICONLOCKiga.

WEICONLOCK®
Aktivaator F
Pinna eelnev töötlemine
WEICONLOCKi aktivaatoriga võimaldab kuivamisaega
oluliselt lühendada. Samuti on
aktivaatorit soovitatav kasutada passiivsetel pindadel ning
see on asendamatu vahend
madalatel temperatuuridel (alla
+10 °C / +50 °F) ning suurte
vahekohtade korral.
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Weiconlock®
Anaeroobsed liimid
ja hermeetikud
Lukustamine, sulgemine,
säilitamine, tihendamine

WEICONLOCK®

Uus!

Anaeroobsed liimid ja hermeetikud on nüüd saadaval ka
passiivsetele materjalidele nagu
kroom, tsink, nikkel, roostevaba
teras ja alumiinium.
Kiireks ja tugevaks liimimiseks
ilma aktivaatorita.
Passiivsete pindade korral, kus
aktivaatorit ei taheta kasutada,
kuid vajalik on kiire kuivamine,
soovitame järgmisi tüüpe:

WEICONLOCK®

AN 302-60
Keermete lukustamiseks, keskmise viskoossusega, ülitugev

Kasutatakse kohtades, kus värvilist liimi ja hermeetikuid ei tohi
või ei saa kasutada kas optilistel põhjustel või seetõttu, et see
ei sobi toote disainiga.

AN 302-80
Keermestatud torude tihendamiseks, suurem viskoossus,
ülitugev

Läbipaistev

AN 302-40
Keermete lukustamiseks, keskmise viskoossusega, keskmise
tugevusega.

AN 306-10
Silinderühenduste tugevdamiseks, keskmise viskoossusega,
ülitugev

AN 302-50
Keermete lukustamiseks, keskmise viskoossusega, ülitugev

AN 306-30
Silinderühenduste tugevdamiseks, suurema viskoossusega,
ülitugev

AN 306-00
Silinderühenduste tugevdamiseks, keskmise viskoossusega,
ülitugev

Standardtoodetega (ilma aktivaatorita) võrreldes on uut tüüpi
liimidega parandatud toodet
võimalik palju kiiremini taas
kasutusele võtta.

AN 306-50
Silinderühenduste tugevdamiseks, suurema viskoossusega,
keskmise tugevusega
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Plast-o-Seal®
Püsielastne
universaalhermeetik

WEICON Plast-o-Seal®
Masinate, käigukastide ja
mootorikorpuste äärikute tihendamiseks ning uute ja vanade
paberist, korgist, vildist jne
tihendite toime tõhustamiseks.
WEICON Plast-o-Seal parandab tootmisdefektid nagu
sälgud ja kriimud, tagades
niimoodi täpse monteerimise
ja konstrueerimise ka kergesti
puruneva toote puhul. Monteerimise ajal ei ole vajadust
kinnitusi pinguldada.
WEICON Plast-o-Seal püsib
elastsena nii enne kui pärast
monteerimist. See võimaldab
liited kiiresti lahti monteerida ja
on kasutamisel ökonoomne.
Tänu suurepärasele vastupidavusele enamikule kütustele,
mineraalõlidele, veele, õhule,
metanooli- ja glükooli baasil
jahutusvedelike segudele, petrooleumile, ﬂuorosüsinik-külmaainele jne leiab Plast-o-Seal
rakendust paljudes valdkondades.

Ilma mehhaanilise tihendita on
sellega võimalik täita kuni 0,1
mm tühimikke. WEICON Plasto-Seal ei lõtvu ega vaju ära
ning seetõttu saab seda kasutada ka vertikaalsetel pindadel.
WEICON Plast-o-Seal on
korrosioonikindel, silikooni- ja
lahustivaba, neutraalse lõhnaga
ja helendava sinise värvusega.
Aurustumine pole vajalik, seega
on võimalik osad kohe kokku
monteerida.
Temperatuuritaluvus on alates
-50 °C (-58 °F) kuni +250 °C
(+482 °F).
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Tsüanoakrülaatkontaktliimid
Ülikiire
Ökonoomne
Mitmekülgne
Vastupidav
WEICON Contact
Külmkuivavad ühekomponentsed lahustivabad liimid.
Polümeriseeruvad kiiresti,
reageerides nii liimitavatel pindadel oleva kui õhus sisalduva
niiskusega ning kuivavad kerge
rõhu all.

Liimivad mõne sekundi jooksul
kinni nii samasuguseid kui erinevaid materjale nagu metall, plast,
klaas, keraamika, puit, nahk,
naturaalne ja süsteetiline kumm.

WEICON tsüanoakrülaatkontaktliimid tagavad kõrge
konstruktsioonitugevuse, temperatuuritaluvuse alates -50 °C
(-58 °F) kuni +135 °C (+275 °F)
ja hea vastupidavuse paljudele
kemikaalidele.
Paljudel juhtudel osutub kuivanud liitekoht tugevamaks kui
liimitud osade materjal (materjali mõranemine). Saadaval on
lai valik tootetüüpe erinevate
rakenduste jaoks. Tootetüübid
erinevad keemiliselt ja viskoossuse poolest.

Ühekomponentsed liimid

Tsüanoakrülaatkontaktliimid
Ülikiire
Ökonoomne
Mitmekülgne
Vastupidav
WEICON Contact
Polüoleﬁinide pinnaettevalmistusaine

WEICON CA
Aktivaator-aerosool

Soovitatav kasutada:
WEICON Contact pinnaetteval- • koos kõrge viskoossusega
WEICON Contact liimidega
mistusainega eelnevalt töödel•
paksu liimikihi korral
dud plastide pinnastruktuur
•
imavatel
ja poorsetel pindadel
muutub.
•
passiivsete
materjalidega
Tänu sellele on võimalik siduda
(leeliselised
pinnad,
nagu näipolüoleﬁinide rühma kuuluvaid
teks
tsingitud
metallosad)
materjale nagu polüetüleen (PE)
• ebasoodsate keskkonnatinja polüpropüleen (PP).
gimuste korral (madal temperatuur, liiga väike õhuniiskus <
WEICON Contact
30%)

täiteaine

Täiteaine kiirliimimiseks ja
lõhede, pragude, aukude ning
ebatasaste pindade täitmiseks
koos WEICON Contact liimiga
tüüp VA 8312.
Kontakttäiteainet tuleb peale
kanda kihthaaval: liim-täiteaineliim.
Kui liim on kuivanud, võib materjali lihvida ja üle värvida.

Ühekomponentsed liimid ja
hermeetikud, elastsed

Silikoon
Liimiv
Isoleeriv
Tihendav
Valatav
WEICON Silikoonid
Püsielastsed hermeetikud ja
liimid klaasi ja metallkonstruktsioonide liitmiseks, samuti
hammasrataste ja äärikute
tihendamiseks. Silikoonhermeetikud sobivad kasutamiseks paljudes tööstusrakendustes. Üheks nende peamiseks
omaduseks on äärmiselt kõrge
temperatuuritaluvus (kuni
+300 °C / +572 °F).
Kõik WEICONi silikoonid on
äärmiselt vastupidavad ilmastikutingimustele, vananemisele
ja UV-kiirgusele. Lisaks taluvad
need stabiilselt keemilist ja
mehaanilist koormust.

WEICON Black Seal
-eriotstarbeline silikoonhermeetikEriotstarbeline silikoonhermeetik rakendustele, kus on nõutav
suur õli-, määrde- ja kuumuskindlus. Sobib suurepäraselt
terase, alumiiniumi, klaasi,
keraamika ja paljude teiste
materjalide liimimiseks.
WEICON Flex 310
-polüretaanliimElastne ja tugev liim ja hermeetik polüretaani (PUR) baasil.
Mitmekülgne toode metallide,
enamiku plastide, keraamika,
puidu, klaasi, kivi ja paljude
teiste materjalide liimimiseks ja
tihendamiseks.

WEICON Fast-Bond
-konstruktsiooni- ja montaažiliimUniversaalne polüretaani (PUR)
baasil, kiirkuivav ühekomponentne konstruktsiooni- ja
montaažiliim.
WEICON HT 300
Sobib MDF plaatidele või
-kõrge temperatuuritaluvuspuidule, kipskrohvist plaaKõrge temperatuuritaluvusega
tidele, betoonile, marja suurepärase liimuvusega
morile, looduslikule või
silikoonhermeetik. Temperatuu- tehiskivile, keraamikale,
ritaluvus alates -60 °C (-76 °F)
metallidele, jäikadele
kuni +300 °C (+572 °F). Sobib
vahtudele (nt polüstüeriti hästi kuumusega kokku
reen) jne.
puutuvate osade elastseks
tihendamiseks ja liimimiseks.
Väga hea nakkuvus alumiiniumil, klaasil, keraamikal ja
paljudel teistel materjalidel.

Ühekomponentsed liimid ja
hermeetikud, silikoonivabad

Contact
Tsüanoakrülaatliimid
Elastne
Tugev
Ülevärvitav
Lihvitav
Isotsüanaadi- ja
lahustivaba

WEICON Flex 310 M ®
Ülikleepuv
Väga suur algtugevus. Sobib
metallide, plastide ja teiste materjalide liimimiseks. Eriti sobiv
vertikaalsetele pindadele nii
sise- kui välitingimustes. Asendab kruvisid, nagisid, neete ja
teisi traditsioonilisi kinnitusi.

WEICON Flex 310 M ®
Roostevaba teras

WEICON Flex 310 M ®HT 200
Kõrge temperatuuritaluvus.
Väga hea nakkuvus metalli ja
enamiku plastidega.
Võimaldab ühendada ja tihendada osasid enne termokatmist
(nt pulbervärvimist)

Flex 310 M on tugeva nakkuvusega ja ei tekita tundlikele
pindadele korrosiooni. Seetõttu
võib seda edukalt kasutada
sideainena või liidete ja õmbluste hermeetikuna roostevabal
terasel, alumiiniumil ja värvilistel
metallidel, näiteks metallkonstruktsioonides, konteinerite
ja masinate ehitamisel, toiduainetetööstuses, köögi- ja
sanitaarruumide paigaldistes,
ventilatsiooni- ja kliimaseadmete süsteemides ning kohtades,
kus silikooni või silikoonisisaldusega tooted ei sobi või ei ole
soovitatavad.

WEICON Flex 310 M ® 2K
Kiirkuivav elastne kahekomponentne liim ja hermeetik
hübriidse polümeeri baasil. Eriti
sobiv struktuursete ja püsielastsete ühenduste liimimiseks
tööstustootmises ja monteerimisel.
Kahekomponentne süsteem
võimaldab ka suuremate osade
pind-pinnalist liimimist ja täidab
kuni 10 mm lõhesid.
Tänu eelnevalt kindlaks määratud ja protsessikindlale kuivamissüsteemile sobib WEICON
Flex 310 M 2 K eriti hästi seeriatootmises kasutamiseks.
WEICON Flex 310 M 2 K nakkub isegi ilma krundita kõikidel
materjalidel, nt metallid, plastid
ja paljud teised.

Elastne ühekomponentne liim/
hermeetik MS polümeeri baasil.
Roostevabale terasele mõeldud
Flex 310 M ei sisalda lakikatet
(nt silikoon) kahjustavaid aineid
ega lahusteid või isotsüanaate.

Flex 310 M kasutatakse kõikides rakendustes, kus liimi
või hermeetiku värvi on vaja
kohandada pinna materjaliga
(nt roostevaba teras, alumiinium
jne).

Ühekomponentsed liimid ja
hermeetikud, silikoonivabad

Speed-Flex®
Aqua-Flex®
elastne ja tugev
ülevärvitav
lihvitav
isotsüanaadi- ja
lahustivaba

WEICON Speed-Flex®
Tugev ja universaalne, eriti
suure algtugevusega liim MS
polümeeri baasil.
Asendab traditsioonilisi kinnitusi nagu kruvid, nagid, needid
jne.
Speed-Flex® on pastataoline
ja stabiilne, mistõttu saab seda
hõlpsasti kasutada ka vertikaalsetel pindadel nii väli- kui
sisetingimustes.

WEICON Aqua-Flex®
Suurepärane MS polümeeri
baasil liim ja hermeetik märjal
või niiskel pinnal kasutamiseks.
Sobib metallidele, paljudele
plastidele, keraamikale, klaasile, kivile ja paljudele teistele
materjalidele. Hea kleepuvus
alumiiniumist ja roostevabadel
pindadel, ka ilma krundita.

Spetsiaalne püstol
Weicon Special
Kasutusalad:
vannide ja veetorude liimimine
plaatimine ja vuukimine, isegi
vee all
aiakaunistuste, PVC kilede jne
liimimine
tihendamine niisketes kohtades
ja sanitaartegevustes
parandus- ja liimimistööd
merenduse sektoris
katuse lekete parandamine.

Ühekomponentsed liimid ja
hermeetikud, silikoonivabad

Flex+bond®
Elastne ja tugev
liim/hermeetik

Flex+bond®

Mõned olulised eelised

See toode eristub oma mitmekülgsete kasutusvõimaluste ja
tugeva liimuvuse poolest. Liimib ja tihendab peaaegu kõiki
materjale, nagu näiteks metall,
puit, klaas ja keraamika, nii
omavahel kui ka üksteise külge
ning sobib seetõttu suurepäraselt erinevateks parandus- ja
liimimistöödeks, samuti pragude ja ühenduste tihendamiseks.
Flex+bond on püsivalt elastne
ning seda saab lihvida (peale
kuivamist) ja värvida*(märgmärjale).
Saadaval valge, halli, läbipaistva ja mustana.
*ainult „märg-märjale“ 3 tunni
jooksul peale sobiva värvkatte
pealekandmist (välja arvatud
alküüdvaigust värvid)

Flex+bond on:
• püsielastne
• temperatuuritaluvusega alates -40 °C (-40 °F) kuni +90 °C
(+194 °F), lühiajaliselt (2-3
tundi) kuni +130 °C (+266 °F)
• vastupidav ilmastikule ja UVkiirgusele
• vastupidav mereveele
• neutraalse lõhnaga
• koheselt ülevärvitav (märgmärjale)
• kuivab kokku tõmbumata ja
mulle tekitamata
• lihvitav
• vananemiskindel
• isotsüanaadi- ja lahustivaba
• silikooni-, halogeeni- ja PVCvaba
ISEGA
Vastavussertiﬁkaadid
WEICON Flex+bond® liimina
toiduainete tehnoloogias

Tehnilised aerosoolid

Metallispreid
Korrosioonivastased ja
pinnakaitsekatted

WEICON tsingisprei

WEICON tsingisprei „hele“

Roostevastane krunt
Tagab vastupidava korrosioonikaitse kõikidele metallpindadele, nt ka kuum-galvaniseeritud
pindadele. Tsingisprei moodustab kiiresti kuivava ja hästi
nakkuva ülipeentest tsinkhelvestest kaitsekihi. Isegi peale
DIN 53167 ja DIN 50021 standarditele vastavat 550-tunnist
soolapihustustesti ei tekkinud
aerosooliga kaetud metallpindadel mitte ühtegi jälge
roostest. Uuenduslikud tsinkhelbed moodustavad äärmiselt
vastupidava kaitsekihi, seda ka
äärmuslikes ilmastiku- ja keskkonnatingimustes.
Temperatuuritaluvus kuni
+500 °C (+932 °F), tüübil “hele”
kuni +300 °C (+572 °F).

Lisaks eelmainitud rakendustele, kasutatakse seda toodet tihti
kahjustatud kuum-galvaniseeritud pindade parandamiseks
sobivas värvitoonis.
WEICON Alumiinium
Aerosoolid
Sisaldavad alumiiniumi pigmente puhtusega <> 99,5% ja tagavad suurepärase korrosioonitõrje kõikidel metallpindadel.
Tüüp-A-100: kulumiskindel
Tüüp A-400: suurima säraga
Alumiiniumaerosoolid on vastupidavad enamikule hapetele
ja leelistele ning ilmastikutingimustele.
Kate talub temperatuure kuni
+800 °C (+1472 °F).
WEICON Tsink-Alumiinium
Aerosool
Tagab vastupidava rooste- ja
korrosioonikaitse kõikidele
metallpindadele, moodustades
kiiresti kuivava, ülipeentest
tsingi ja alumiiniumi osakestest
kaitsekihi.
Vastupidav paljudele kemikaalidele.

Uus!
WEICON roostekaitse
2000 Pluss
Spetsiaalne korrosiooni- ja
ilmastikukindel pinnakate raud
III oksiidi (hematiit) baasil.
Suurema korrosioonikaitse saavutate topelt-ristipidi katmisega
> 2000 h
soolapihustustest = > looduslike ilmastikutingimuste mõju 20
aasta jooksul. (C5-I korrosioonivastne klass ISO 12 944, osa
2). Saadaval süsi- ja hõbehallina.

Tehnilised aerosoolid

Metallispreid
Korrosioonivastased ja
pinnakaitsekatted

WEICON Roostevaba teras
Aerosool
Korrosiooni- ja ilmastikukindel
pinnakate. Tänu märkimisväärsele keemilisele vastupidavusele sobib see aerosool
kõikidele töökindlat ja tõhusat
kaitset vajavatele pindadele.
Sulam on valmistatud nt kroomist, niklist ja mangaanist.
WEICON Vask
Aerosool
Kvaliteetne ilmastikukindel ja
tugeva nakkuvusega metallisprei sobib kaitse- ja dekoratiivkatteks. Sellel on värvilise
metalli omadused ning seda
võib kasutada nii sise- kui
välitingimustes.

Tihtipeale kasutatakse seda ka
mitmesuguste metallpindade
ja disainidetailide viimistluse
täiustamiseks (vasetamine).

WEICON Messing
Aerosool
Puhas messingivärvi metallkate. Erinevate materjalide
kaitsmiseks ja viimistluse täiustamiseks.
WEICON Kroom-Hõbe
Aerosool
Kõrgsäraga pinnakate.
Spetsiaalne koostis ja puhtad metallipigmendid loovad
kõrgläikelise viimistluse (kroomi
efekt).
WEICON korrosioonikaitse
Tööriistade ja metallist täppisosade ajutiseks konserveerimiseks siseruumis ladustamisel ja
ülemere transportimise ajaks.
Moodustab vahaja kuivkaitsva
elastse silikoonivaba või silikooni sisaldava kaitsekile.
Temperatuuridel -20° C (-4° F)
kuni +80° C (+176° F) on kaitsekiht vastupidav ka soolasele
veele.
*Kaitsekihti saab kergesti
eemaldada (nt WEICON puhastusspreiga S)
*240 h soolapihustustest vastavalt standardile DIN 50021

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid
Puhastav ja rasva
eemaldav

WEICON puhastussprei S
Eemaldab rasva ja puhastab
kõiki metalle, klaasi, keraamikat
ja enamikku plaste. Eemaldab
isegi kleepuvad määrded.
Puhastussprei on mõeldud pindade ettevalmistamiseks enne
teiste WEICONi toodete peale
kandmist, mille puhul rasva- ja
õlikiht võib vähendada vastavate toodete tõhusust.

klaas-, keraamika ja enamiku
plastpindade puhastamiseks.
Ainult rasvavaba ja puhas pind
tagab liimi hea nakkuvuse ja
õige kuivamise.
*Enne kasutamist kontrollige
pindade sobivust.

WEICON põletipuhasti
Spetsiaalse koostisega vahend,
mis võimaldab eemaldada
määrdeid, õli, tahma ja muud
WEICON piduripuhastusvahend kogunenud mustust põleti osaMitmeotstarbeline puhastusdelt jääke jätmata.
vahend eelkõige autotööstuses
kasutamiseks. Erinevalt teistest WEICON vormipuhasti
traditsioonilistest toodetest,
Väga aktiivne orgaaniline lahus,
aurustub piduripuhastaja jääke mis eemaldab vaha, silikooni,
jätmata. Eemaldab ja puhastab õli jne, samuti PUR-jääke
kiiresti ja tõhusalt õli- ja rasva- (mitte-kuivanud olekus) plasjäägid ning mustuse.
tist, terasest ja alumiiniumist
vormidelt.
WEICON üksik- ja
kokkumonteeritud osade
puhastaja
Töötatud spetsiaalselt välja
raske, õlise ja rasvase mustuse
eemaldamiseks. Tänu pikale
toimeajale sobib ja suuremate
või raskesti töödeldavate pindade puhastamiseks.
WEICON Multi-Foam
Üksik- ja monteeritud osade
Tugev vahtpuhasti metallile,
plastile, lakitud pindadele, klaa- puhastaja ei sisalda atsetooni,
butanooli, etüüli, atsetaadi jne.
sile, keraamilistele plaatidele,
vaipadele ja polstrile.
WEICON plastipuhasti
WEICON pinnapuhastusvahend Sobib suurepäraselt tundlike
pindade, nt aknaraamide,
WEICON liimide ja hermeeruloode, plast- ja kummiproﬁitikutega ühendatud pindade
lide üldiseks ja rasvast puhasüldiseks ja rasvast puhastatamiseks.
miseks. Vahend sobib metall-,

Uus!
WEICON TFT / LCD-ekraani
puhastaja
Sobib ka kõige tundlikumate
plast- ja klaaspindade puhastamiseks ja hooldamiseks. TFT/
LCD-ekraani puhastaja eemaldab mustuse, tolmu, rasva ja
nikotiini mis tahes jääke jätmata.
Selle antistaatiline mõju muudab pinnad mustust- ja tolmuhülgavaks.

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid
Määrde- ja
mitmefunktsionaalsed
õlid

WEICON AT-44
-mitmefunktsionaalne aerosool
PTFEgaSobib kasutamiseks kõikides
tööstusharudes ja mis tahes
töökodades.
Tänu erilisele koostisele ühendab see endas tõhusa korrosioonitõrje, puhastusvahendi,
veetõrje ja määrdeaine.

WEICON silikoonsprei
Libistav ja eraldav aine tootmise ja hoolduse tõhustamiseks. Kasutatakse ka säilitusja hooldusainena plastil, kummil
ja metallil.
Silikoonsprei tagab vastupidava
eralduskile ja head pinnaomadused.

WEICON W 44 T®

WEICON montaažisprei

Turbo-Power-Spray
Kõrgetoimeline aerosool mis
tahes hooldus- ja teenindustöödeks. Seda kasutatakse
kõikvõimalikes tööstusharudes,
töökodades, majapidamises ja
hobitegevustes. W 44 T vabastab kinni jäänud keermed,
tõrjub niiskust, elimineerib nagiseva, kriuksuva heli, puhastab
mustad metallpinnad, kaitseb ja
säilitab tööriistu.

Montaažisprei on hooldus- ja
parandusvahend, mis nakkub
hästi kõikide liikuvate osadega
näiteks akendel, ustel, väravatel
jne.
See läbipaistev toode on
silikooni-, vaigu-, hapete- ja
lahustivaba. Tänu roomavusele
ja vetthülgavusele vähendab
montaažisprei hõõrdumist,
kulumist ning vähendab kriuksuvat heli.

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid
Liimmäärdeained

WEICON biopuur
Biolagunev tõhus puurõli, mis
puurib kiiremini ja tagab tööriista pikema eluea. Puurimis- ja
augustamistööriistade jõudlus
paraneb tunduvalt.
WEICON biovedelik
Kõrge puhtusastmega, meditsiiniklassi määrdeaine, vaiguja happevaba, sobib kulunud
pindade puhastamiseks ja
hooldamiseks.
Töötatud spetsiaalselt välja
toidu-, ravimi- ja kosmeetikatoodete tööstuses kasutamiseks (vastab Saksa DAB 10
määrustele).
WEICON PTFE-aerosool
Kuiv, puhas ja rasvavaba PTFE
baasil määrdeaine, suurepärase libisemisomadusega.
WEICON keti ja rihma
määrdeõli
Tungib sügavalt keti ühenduslülidesse ja rihma. Toote
suurepärane nakkuvus ja suur
survejõud vähendab oluliselt
venimist, hõõrdumist ja kulumist.

WEICON kinnitusmääre
-ekstra tugevKinnitusmäärdel on suurepärased määrdeomadused ja see
kaitseb kulumise ja korrosiooni,
aga ka agressiivsete vedelike
eest (nt soolane vesi, heitvesi).
Sobib vee all kasutamiseks.
WEICON
aerosool-määre H1
Lõhnatu ja maitsetu määre,
mis on spetsiaalselt välja
töötatud vastavalt toiduainete-,
kosmeetika- ja farmaatsiatööstuse nõuetele.
Aerosool-määre H1 on orienteeritud nimetatud sektorite
kõrgetele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.
NFS = Mitte-toiduühendite
registreerimise programm.
Tüüpidele WEICON biovedelik
ja WEICON aerosool-määre H1

NFS-mittetoiduühendite registreerimise programm.
Tüüpidele WEICON biovedelik ja
WEICON aerosool-määre H1

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid
Määrib, hooldab,
vabastab ja eraldab

WEICON universaalne aerosool-määre koos MoS2-ga
Tugevalt nakkuv ja kõrgesurvele
vastupidav pikaajaline määre
koos MoS2-ga. Tagab masinaosade tõrgeteta töötamise ja
kaitseb korrosiooni eest.

WEICON keevituskaitseaerosool* -silikoonivabaTakistab keevituspritsmete
kleepumist gaasipihustitele
ja töödeldavatele detailidele,
mõjutamata seejuures keevituse kvaliteeti.

WEICON
*Testitud Keevitusõpetuse Instiaerosool-määre, valge
tuudis Hannoveris, Saksamaal.
Mitmeotstarbeline pihustatav
määre suure rõhu all olevatele
osadele. Pikaajalise toime tagamiseks sisaldab see kulumist
vähendavat ja korrosioonivastast lisandit.
WEICON katteõli
Elektriajamiga poltide, hingede,
seadmete, laagrite, liideste ja
ühenduskohtade pikaajaliseks
määrimiseks.
WEICON roostevabastaja ja
kontaktaerosool
Kuue funktsiooniga aerosool:
vabastab rooste, tõrjub niiskuse, kinnitab kontakti, pärsib
korrosiooni, määrib libisevaid
pindu ja säilitab metalle.
WEICON roostesurm
See „keemiline mutrivõti“
vabastab roostes keermed vaid
mõne sekundiga, kombineerides külmašoki mõju ja imendumisomadusi. Ei jäta jääke,
on mineraalõlide-, silikooni- ja
rasvavaba.

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid
Määrib, hooldab,
vabastab ja eraldab

WEICON alumiiniumi lihvimiskaitse
Alumiiniumi või teiste värviliste
metallide või nende sulamite
lihvimise tulemusel võivad
lihvketaste poorid nimetatud
metallide pehmuse tõttu olla
tihtipeale ülekoormatud või
kaetud. Alumiiniumi lihvimiskaitse aitab vältida ketaste
ülekoormust ja ketaste poorid
jäävad avatuks. Tulemuseks on
kuni 350% parem lihvimistulemus.

WEICON närimiskummieemaldaja
Eemaldab isegi vana närimiskummi või plastiliini jäägid.
WEICONi närimiskummieemaldajaga pihustamine külmutab
närimiskummi, tänu millele
saab selle kohe eemaldada
kangast või põrandakatteid
kahjustamata.

WEICON vormivabastusaine
Tänu suurele libistustoimele
hoiab see ära plastide, vormide, metallide ja tööriistade
haardumise. Silikoonivaba.

WEICON kontakt-aerosool
UUS!
Hajutab niiskuse elektrilistelt
WEICON sildieemaldaja
Eemaldab pabersildid ja nende kontaktidelt, hoiab ära voolulekked ja pingekadu ning
jäägid ning akrülaadi- ja kautšuki baasil survetundlikud liimid hoiab kontaktid, kaitsmed,
enamikult pindadelt, nt klaasilt, kaabliühendused jne oksiidi- ja
metallilt, puidult, kilelt ja plastilt. sulfaadivabad.

Uus!

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid
Kaitse
ja hooldus

WEICON roostevaba terase
hooldusaerosool
Väljatöötatud mattide ja poleeritud roostevabast terasest
pindade antistaatiliseks puhastamiseks ja säilitamiseks.
WEICON metallivedelik
Uus ja väga tõhus universaalne
vaha baasil metallihooldaja
siseruumides kasutamiseks,
sobib mattide ja poleeritud
metallpindade, nt roostevaba
teras, alumiinium, kroom, rauda
mittesisaldavad raskemetallid
jne, kaitsmiseks ja puhastamiseks.
Sobib ka keraamikal, puidul,
klaasil ja plastil kasutamiseks.

NFS = mittetoiduühendite registreerimise programm

WEICON kabiinisprei
Kabiinisprei annab kauakestva,
kergesti hooldatava, tolmutõrjuva siidiselt särava kaitsekihi.
Puhastab ja hooldab intensiivselt kõiki plast- ja kunstnahast
pindu. Värskendab värve ja
annab neile sära. Kabiinisprei
kaitseb tuhmumise eest ja
hoiab tehismaterjalid elastsed.
WEICON kätekaitsevaht
Kaitseb kahjulike ja ärritatavate
koostisainete ning agressiivsete
kemikaalide eest, nt happed,
leelised, õlid, tõrv, bituumen,
tint, lakk, värvid ja pigmendid, tsement, lubi, tahm, liim
ja puhastusained (sh pesu- ja
puhastusvahendid).
Koostisse lisatud liposoomid
niisutavad nahka ja vähendavad
käte karedust.

Tehnilised aerosoolid

Tehnilised
aerosoolid

WEICON lekketõrjesprei
Kiire mugav ja usaldusväärne
lekketõrjevahend survestatud
torude lekete (praod, poorsed
laigud) tuvastamiseks ja parandamiseks. Lekketõrjesprei on
mittesüttiv, korrosiooni tõrjuv ja
nahale ohutu ning läbinud DINDVGW katsed (sertiﬁkaat NG
5170AO0666).
WEICON külmutussprei
Sobib kasutamiseks erinevateks rakendustes, nt elektroonikas veaotsingutel ning
tööstuses üldremondi- või
hooldustöödes.
Külmutussprei jahutab osad
kiiresti kuni -45 °C (-49 °F) ning
võimaldab väga täpselt jahutada ka kõige väiksemaid osi.
See on mittejuhtiv ja sobib mis
tahes materjalile (v.a plast).
WEICON liim-aerosool
Universaalne. Kergemate
materjalide üksteise külge ja
omavahel liimimiseks.
Pihustipulk on varustatud
spetsiaalse kraaniga, tänu
millele saab toodet kasutada
horisontaalses kui vertikaalses
asendis.
Temperatuuritaluvus -20 °C
(-4 °F) kuni +65 °C (+149 °F).

WEICON liim-aerosool
-eemaldatavatele liidesteleSünteetiliste elastomeeride
baasil, selge ja püsikleepuv liim
aerosoolpulga kujul.
Eemaldatavate ja reguleeritavate ühenduste jaoks. Liimaerosool ei läbista õhukesi
pindu, ega jäta töötlemisel
pinda laineliseks.
Temperatuuritaluvus alates
-20 °C (-4 °F) kuni +70 °C
(+158 °F).
WEICON liim-aerosool
-ülitugevVäljatöötatud spetsiaalselt töötlemata ja ebatasaste pindade
püsivaks ja ülitugevaks liimimiseks.
Spetsiaalne kraan võimaldab
pritsida nii väikseid, keskmisi
kui ka suuri liimikoguseid.
Temperatuuritaluvus alates
-20 °C(-4 °F) kuni +80 °C
(+176 °F).

Tehnilised vedelikud

Tehnilised
vedelikud
Keskkonnasõbralik
Ökonoomne
Tõhus

WEICON tehnilised
vedelikud

WEICON töökoja puhastusvahend

Paljud WEICONi tehnilised
aerosoolid on alternatiivina saadaval ka 5-, 10- ja 30-liitristes
kanistrites.
Tehnilisi vedelikke võib peale
kanda surveõhuga aerosoolkannust WSD 400, pumppihustist WSP 1500 või spetsiaalsest
pumppihustist, mis suurendan
hooldustööde majanduslikku ja
keskkondlikku tõhusust.

Puhastab ja eemaldab rasva
kõikidelt metallidelt, plastidelt,
kummilt, klaasilt, keraamikalt
ja puidult. Eemaldab tõhusalt
nii rasva, õli, vaha, nikotiini,
putukatest tuleva mustuse,
bituumeni- ja tõrva pritsmed.
WEICON töökoja puhastusvahend on lahusti- ja fosfaadivaba
ning vastab nii õlieraldajate
(ÖNORM B5105) kui biolagunevate toodete EL nõuetele.
Sihipärase kasutamise korral
vastab töökoja puhastusvahend
Saksamaa õigusaktide sätestatud toidukäitlemise nõuetele
ning Saksamaa tarbekaupade
määrusele. Puhastusvahend
on kontsentreeritud ning enne
kasutamist võib seda lahjendada veega vahekorras 1:40
(maksimum).

Tehnilised vedelikud

Tehnilised
vedelikud
Keskkonnasõbralik
Ökonoomne
Tõhus

WEICON pumppihusti
WPS 1500

WEICON surveõhuga
aerosool-kann WSD 400

WPS 1500 on täidetav pumppihusti, mida võib kasutada
koos mitmete WEICONi tehniliste vedelikega. Pumba mahutis kasvav rõhk saavutatakse
pumba vardaga puhast õhku
pumbates.
Integreeritud turvaklapp avaneb
automaatselt, kui lubatud rõhk
(max 4 sammast) on saavutatud.

Surveõhuga arosool-kann
pakub WEICONi tehniliste
vedelike kasutamisel mitmesuguseid eeliseid:

WEICON pintsliga pealekantav tsingivedelik
Värvitoon: tsink-hall
WEICONi pintsliga pealekantav
tsingivedelik kaitseb metallist
osi korrosiooni eest.
Vedelik on suure metallisisaldusega ning koosneb helbelistest metallipigmentidest. Suur
tsingisisaldus tagab korrosioonivastase katoodkaitse.

• lihtne käsitseda
• praktiline töökojas kasutamiseks
• ökonoomne, kuna vedelikku
soetatakse pakendamata
• keskkonnasõbralik, kuna on
taaskasutatav
• ohutu, kuna on mittepõlev
(surveõhk!)

Tugevad monteerimispastad
ja -aerosoolid

Haardumisvastane
Eraldab
Kaitseb
Kõrge temperatuuritaluvus

WEICON
haardumisvastane
määre
Korrosioonivastane ja kõrge
tulemuslik montaaži pasta või
aerosool. Tänu spetsiaalsele
koostisele ning peeneks jahvatatud osadele määrdeaines,
täidab see pinna korrapäratuse
ja kaitseb efektiivselt kinnikiilumise, hõõrdumise, süvik- ja
näriva rooste vastu.

koosneb spetsiaalsetest lisaainetest ning graﬁidi- ja vaseosakestest tehtud tahkete määrdeainete kombinatsioonist. Tagab
keermestatud liideste madala
hõõrdumise ja hea eraldatavuse.
WEICON haardumisvastane
määre -kõrgtehnoloogilineValge metallivaba* korrosioonivastane ja suure jõudlusega
montaažipasta või -aerosool.

Takistab metallidevahelise
elektrolüütilise korrosiooni
teket „külmkeevitus“ ja talub
WEICONi haardumisvastane
temperatuuri kuni +1400 °C
määre talub kõrget survetu(+2552 °F).
2
gevust (230 N/mm ) ja tema
Kõrgtehnoloogiline haardumistemperatuuritaluvus on alates
-180 °C (-292 °F) kuni +1,200 °C vastane määre sobib kasutamiseks monteerimistöödes, kus
(+2,192 °F).
metalli sisaldavate ühendite
kasutamine ei ole soovitatav
WEICON vasepasta UUS!
optilistel põhjustel, kus niklisiVasepasta on kaitsev ja eralsaldusega tooted on keelatud
dav määrdeaine suure rõhu all
olevatele osadele, kasutatakse tervislikel põhjustel ja kus vasesisaldusega tooted elektrokeemäärdeainena keermestamilistel põhjustel.
tud liideste kokkupanekul ja
*sisaldus alla 0,1%
erinevatel liugpindadel. Hoiab
ära söövitava rooste tekke
ja kinnikiilumise ka kõrgetel
temperatuuridel ja korrosiooni
soodustavas keskkonnas.
See tugeva nakkuvusega pasta

Kõrgtehnoloogilised määrded

Üldmäärdeained
Määriv
Eraldav
Kaitsev

WEICON üldmäärdeaine
Kõrgtehnoloogilised määrded
Isegi praegusel „kõrgtehnoloogia ajastul“ on paljudes tööstussektorites hõõrdumisest ja
kulumisest tingitud probleemid
täiesti tavalised.
Laiaulatuslikud remonttööd,
pikemad tööseisakud, lühemad hooldusvälbad, tehaste
ja seadmete väike hooldusiga
tekitavad igal aastal tohutuid
kulutusi.
Üha enam kasutatakse kaasaegseid suure jõudlusega
määrdeaineid, mis täidavad
tehaste ja seadmete pidevalt
suurenevaid vajadusi ja nõudeid.

WEICONi kõrgtehnoloogilised
üldmäärdeained on väljatöötatud spetsiaalselt selleks,
et nende kõrgete nõuetega
sammu pidada.
Need tagavad püsiva hõõrdumis- ja kulumisvastase kaitse ja
võimaldavad seega:
• väga pikki korduvmäärimise
intervalle
• suurendada funktsionaalset töökindlust ja säilitada
masina- ja toomisettevõtete
väärtust
• vähendada hooldus- ja
remonditööde vajadust
• tõsta majanduslikku efektiivsust

Kõrgtehnoloogilised määrded

Üldmäärdeained
Määriv
Eraldav
Kaitsev

Tüüp AL-M koos MoS2-ga

Tüüp AL-H
Lõhnatu ja maitsetu kõrgtehnoTugevalt siduv ja kõrgsurvele
loogiline määre toiduainetöösvastupidav pikaealine määre
tuses kasutamiseks.
koos MoS2-ga. Vähendab hõõr- Värvus: kollakas-valge
dumist ja kulumist pikaks ajaks. Temperatuuritaluvus: -40 °C
Värvus: must
(-40 °F) kuni +160 °C (+320 °F)
Temperatuuritaluvus: -20 °C
(-4 °F) kuni +120 °C (+248 °F)
Tüüp AL-F
Universaalne kõrgtehnoloogiline määrdeaine rulluvate ja
liuguvate osade ning kõikide
määrdepunktide määrimiseks.
Sobib ka toiduainetööstuses
kasutamiseks.
Värvus: valge
Temperatuuritaluvus: -30 °C
(-22 °F) kuni +120 °C (+248 °F)
Tüüp AL-T
Universaalne, suure temperatuuritaluvusega määrdeaine
rull- ja liuglaagrite pikaajaliseks
määrimiseks kõikidel libisemisTüüp AL-W
kiirustel, mille puhul on lubatud
Eriotstarbeline määre ja korrosioonitõrjevahend, mis sobib ka määrdeõlidega määrimine.
veealuses keskkonnas kasuta- Värvus: must
Temperatuuritaluvus: -25 °C
miseks.
(-13 °F) kuni +190 °C (+374 °F),
Kaitseb tõhusalt agressiivsete
lühiajaliselt kuni +200 °C
vedelike (nt mere- ja heitvesi)
(+392 °F).
eest merenduskeskkonnas ja
niisketes tehastes.
Värvus: beež
Temperatuuritaluvus : -25 °C
(-13 °F) kuni +80 °C (+176 °F)

Avameretööstus
Need projektid viiakse
läbi koostöös meie
partneriga Willteco
Hollandist.
www.willteco.nl
Naftaplatvormi ohutu transpordi kindlustamine WEICON
Plastic Metal RFC -ga. See
tootetüüp on spetsiaalselt
välja töötatud avameretööstuse rangeid nõudeid arvesse
võttes. Igaks transporditööks
kulub 1500 – 2000 kg WEICON
Plastic Metal RFC-d.

Eelmine lahendus:
terasplaat
suunaja

jalg

jalg

Praegune lahendus:
terasplaat
suunaja
suunaja
jalg

jalg
suunaja

jalg

Käsitööriistad

Kaablikoorijad

WEICON kaablikoorija S 4-28
Kompaktne ja turvaline, parima
kvaliteediga lahendus, valmistatud vastupidavast sünteetilisest klaaskiudmaterjalist.

WEICON kaablikoorija
S 4 – 28 V
1.-3. vt WEICON kaablikoorija
S 4 – 28
4. Pingetester
Sisseehitatud pingeväljaandur
võimaldab ohutult tuvastada
vahelduvpinge.

1. Reguleerimine
Kaablisisesed juhid ei saa kahjustada, kuna lõikesügavust on
võimalik lõpmatult reguleerida.
Tööriista saab reguleerimisratta WEICON kaablikoorijad
abil hõlpsasti ja täpselt käsitseda.
Eriotstarbeline tööriistad tavaliste ümarkaablite diameetriga
2. Ringi- ja pikilõige
4 – 50 mm kiireks, täpseks ja
Isekeerav koorimistera võimal- ohutuks koorimiseks. Pöördab nii ringi- kui pikilõiget.
lev tera lülitub automaatselt
ringilõikelt pikilõikele. Kaablisi3. Kasutamine
sesed juhid ei saa kahjustada,
Kõikide tavaliste ümarkaablite
kuna lõikesügavust on võimalik
(4 – 28 mm Ø ) täpseks, ohulõpmatult reguleerida.
tuks ja kiireks koorimiseks.

KLÕPSATUS

KLÕPSATUS

4. Lisatera
See on esimene kaablikoorija
omataoliste seas, millel on
täiendav konkstera, mida saab
pidevalt tööriistast välja lasta ja
tagasi sisse lükata ning seejärel
ohutuse tagamiseks mõlemasse asendisse ﬁkseerida.
See on „kaabli koorijate“ valdkonnas uus ohutusstandard.

Uus!

Käsitööriistad

Kaablikoorijad

WEICON ümarkaabli koorija
nr 13
Eemaldab tõhusalt isolatsiooniümbrised elektrikappides, liitevõi jagaja kastides.
Ümarkaablitele diameetriga 8 –
13 mm. Tööriista ergonoomiline
disain tagab kindla haarde ja
ohutu käsitsemise.
WEICON koaksiaalkaablite
kombineeritud koorija nr 3
Selle uuendusliku tööriistaga
saab koorida kõiki tavalisi koaksiaalkaableid (nt antenne, ülekandekaableid) välidiameetriga
4,8 kuni 7,5 mm. See lõikab ka
elastseid kaableid nt 3 x 0,75
mm², 10 mm² ja 16 mm².
Lõikesügavust ei ole vaja
reguleerida. Uus ergonoomiline
käepide võimaldab kiiremini
ja mugavamalt koorida. Koaksiaalkaablite kombineeritud
koorija nr 3 on varustatud hästi
ligipääsetava sissehitatud
külgmise lõikajaga (allaviikude
jaoks kuni 6,0 mm2 ja jäikade
juhtmete jaoks kuni 4,0 mm2).
WEICON Mini-Solar nr 3
UUS!
Kõikide tavaliste, välidiameetriga 1,5 – 6,0 mm energiakaablite koorimiseks.

WEICON koaksiaalkaablite
koorija nr 2
Sobib ideaalselt koaksiaalkaablite, välidiameetriga 4,8 – 7,5
mm, kahe-või kolmeastmeliseks koorimiseks. Koorib ka
elastseid kaableid nagu 3 x
0,75 mm², 10 mm² ja 16 mm².
WEICON kaablikoorija
H.D. nr 1000
Suurema võimsusega tööriist
paksemate kaablite koorimiseks ning mitmekihiliste
kaablite lõikamiseks. Selle
kingakujuline teraots piirab
lõikesügavust ning takistab
juhtmete vigastamist. H.D.
nr 1000 on heaks kiidetud Saksamaa VDE (Saksamaa elektriinseneride ühendus) poolt
tööde teostamiseks „kuumadel“ liinidel kuni 1000 V.
WEICON Mini-Duo nr 150
Täielikult isoleeritud automaatne kaablikoorija kõikide
tavakiuliste ja jäigasooneliste
0,5 – 6,0 mm2 juhtmete jaoks.
Kergesti ligipääsetav sisseehitatud külgmine lõikur (kuni
6,0 mm2 kiuliste juhtmete ja
kuni 4,0 mm2 jäikade juhtmete
jaoks).

Käsitööriistad

Kaablikoorijad

Uus!

WEICON juhtmekoorijad
nr 7-R + 7-F
Eriline jälgimissüsteem kohandub automaatselt juhtme
diameetri järgi ja võimaldab
koorida juhtmeid ja kaableid
kiiresti ja täpselt.

Täpne reguleerimine (5-astmeline) vastavalt erinevatele kaabli
diameetritele.
Optiline pikkusskaala on 8 –
24 mm, 5/16-1 tolli. Kergesti
ligipääsev külgmine lõikur kuni
3 mm Ø.
WEICON juhtmekoorija
nr 7-R
Automaatne juhtmekoorija
kõikidele tavalistele ümar- ja
lamekaablitele.
Ümarkaablite töövahemik:
elastsete kaablite ja juhtmete
(0,5 mm2 kuni 16,0 mm2) koorimine (20 – 6 AWG). Traatjuhtmetele alates 0,5 mm2 kuni 10
mm2 (20 – 8 AWG).

WEICON juhtmekoorija nr 7-F
Lamekaablite jaoks, mida
kasutatakse peamiselt USAs,
Inglismaal ja Jaapanis.
Lamekaablite töövahemik:
elastsed kahe-või kolmetuumalised kaablid ja juhtmed PVC
isolatsiooniga alates 0,75 mm2
kuni 4,0 mm2.

Käsitööriistad

Kaablikoorijad

WEICON juhtmekoorija nr 5
Täielikult isoleeritud juhtmekoorija, mis kohandub automaatselt juhtme diameetri
järgi. Kiuliste ja jäigasooneliste
juhtmete (0,2 – 6,0 mm²) jaoks.
Varustatud reguleeritava pikkusestopperiga
pikkusele 5 – 12 mm ja sisseehitatud külgmise lõikuriga
(max 2 mm Ø juhtmetele).
WEICON juhtmekoorija nr 6
Täielikult isoleeritud juhtmekoorija tavakiuliste ja jäigasooneliste juhtmete (0,2 – 6,0 mm²)
jaoks.
Reguleeritava pikkusestopperiga 5 – 12 mm (vajadusel
teisaldatav).

WEICON Duo-Press nr 300
Koorimine ja pressimine, kõik
ühe tööriistaga. Sobib hästi
0,5 – 6,0 mm² juhtmete koorimiseks.
Isolatsioon kooritakse maha 5
mm pikkuselt, et kokkupõimunud traadi otsi oleks võimalik
nõuetekohaselt väänata.
Olemas kaks pressimisvahemikku: 0,5 – 2,5 mm² ja 4,0 –
6,0 mm².
WEICON koorija nr 100
Mitmeotstarbeline tööriist
kaabliümbriste, kiuliste ja jäikade juhtmete ning koaksiaalkaablite koorimiseks.

WEICON koorija Duo nr 200
Kaks tööriista ühes – funktsioWEICON mitmekülgne
neerib nii kaabli- kui juhtmejuhtmekoorija nr 400
koorijana. Võimaldab koorida
Kõikide tavaliste ümarkaablite
täpselt ja ohutult kõiki tavalisi
ja juhtmete, läbimõõduga 8 – 13 ümarkaableid läbimõõduga 4 –
mm Ø, koorimiseks.
28 mm.
Võimalik teha nii ringi- kui
Spetsiaalne skaneerimissüspikilõikeid, samuti silekooriteem kohandub automaatselt
mist raskesti ligipääsetavates
juhtme diameetri järgi ja võimalkohtades.
dab koorida kiiresti ja täpselt
Kõikide kuni 6,0 mm² tava- ja
juhtmeid vahemikus 0,5 – 4,0
traatjuhtmete jaoks.
mm2.
Varustatud lihtsasti ligipääsetava sisseehitatud külgmise
lõikuriga.

Uus!

Soovitused/Sertiﬁkaadid

Parima
kvaliteediga
tooted
Sertiﬁtseeritud kvaliteet,
tehnoloogia ja turvalisus

RINA
Sertiﬁkaat WEICON plast-metallide ja WEICON
paranduspulkade sobivuse kohta merendussektoris
kasutamiseks.
ISEGA
Vastavussertiﬁkaat WEICON Flex 310 M ® Kristall, Flex 310,
WEICON Flex 310 M ® klassikaline, Flex 310 M ® roostevaba
teras, Flex+bond ®, Aqua-Flex ja Speed-Flex ® liimina
kasutamise kohta toiduainetetehnoloogias.
NSF
Sertiﬁkaadid WEICON Bio-Fluid, WEICON Anti-Seize
ASW, WEICON universaalmääre AL-H, aerosoolmääre H-1
toiduainetööstuses kasutamiseks sobivuse kohta - otsekontakt
toiduga vastavalt USDA H1.
NSF
Sertiﬁkaadid WEICON metallivedeliku (A7, C1) ja WEICON
üldmäärdeaine AL-F (USDA H2) kasutamise kohta
toiduainetetööstuses.
NSF
Sertiﬁkaadid WEICON paranduspulkade ( teras, vask,
roostevaba teras, plast) ja WEICONLOCK tüüpide AN 301-38,
AN 301-43, AN 301-48, AN 301-70 ja AN 301-72 kohta. NSF/
ANSI vastavalt standardile 61.
SLV
WEICON keevituskaitse-aerosool on edukalt läbinud
keevituspritsmete eest kaitsva mittekleepuva kruntkatte katse.
Saksamaa auhind (2000 aastal) WEICON Duo-Press Nr. 300 kui
silmapaistev uuenduslik saavutus.

TÜV NORD
Sertiﬁkaat tõendab toodete WEICON tsingisprei, WEICON
tsingisprei „hele“ ja WEICON Corro Protection vastavust
spetsiaalsetele kvaliteedistandarditele.
Saksa TÜV kinnitab WEICON koorimistööriistade vastavust
Saksamaa föderaalsetele tehnilisi töövahendeid puudutavatele
määrustele.
TZW
Saksamaa tunnistused WEICON anaeroobsete liimide/
hermeetikute tüüpidele AN302-43 ja AN 306-20, mis
tõendavad D2 hermeetikute vastavust Saksa Tervishoidu
Instituudi nõuetele kasutamise kohta joogiveesüsteemides.
DVGW
Katsemärgis tõendab, et WEICONLOCK anaeroobsete liimide
ja hermeetikute tüübid AN 302-40, AN 302-43, AN 302-45, AN
302-70, AN 305-11, AN 305-42, AN 305-72, AN 305-77 ja AN
306-20 sobivad kasutamiseks gaasivarustusega süsteemides.
Katsemärgis tõendab ühtlasi, et WEICON lekketõrjeaerosool
sobib kasutamiseks gaasivarustusega süsteemides.
BAM
Tõendab WEICONLOCK anaeroobsete liimide ja hermeetikute
tüüpide AN 302-75, AN 305-77, AN 306-30 ja AN 306-48
sobivust hapnikuga süsteemides kasutamiseks.
TÜV
Saksa TÜV sertiﬁkaat kinnitab WEICON Silikoon HT 300
sobivust tihendusainena kasutamiseks heitgaasisüsteemides,
kuumades kappides ja ahjudes, mida köetakse õli või gaasiga.
Germanischer Lloyd
Tüübikinnitustunnistus, mis kinnitab, et WEICON plast-metallid
A ja SF sobivad kasutamiseks laevaremonditöödel.

Väljapanekud

*Seadmete väljapanek.
Väljapanek on ilma toodeteta.

Cambridge Ontario
Kanada
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Tel: +49 (0) 251 / 93 22-0
Faks: +49 (0) 251 / 93 22-244
Faks: +49 (0) 251 / 93 22-233 Eksport
www.weicon.de · info@weicon.de
WEICON Lähis-Ida L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 3
P.O.Box 118 216 · Dubai
Araabia Ühendemiraadid
Tel: +971 4 880 25 05
Faks: +971 4 880 25 09
Mobiil: +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae
WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Kanada
Tel: +1 519 896 5252
Faks: +1 519 896 5254
www.weicon.ca · info@weicon.ca
Maaletooja:
Rakvere RLR OÜ
Aia 13, Rakvere 44309 · Lääne-Virumaa
Tel: +372 329 4883
www.rlr.ee

