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Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

www.weicon.com
V 1.18

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
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WEICONLOCK® - Anaerobiset liimat ja tiivisteet
Tuotteet ovat suunniteltu kustannustehokkaisiin kierretiivistyksiin,
kiinnipysymisen varmistamiseen kierre-, sylinteri- tai putkiliitoksissa.
Kuivunut liimaus kestää tärinää, iskuja, kemikaaleja sekä liuotteita
aina lämpötiloissa -60C° - +200C°.
Kierretiivistys messinkiseen juomavesiputkeen AN 301-65:llä

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-38
•
•

AN 301-43

sylinterimäisten osien kiinnitykseen
NSF sertifikaatti juomavesi
sovelluksiin ANSI standard 61

•
•

Keskiviskositeetti
erittäin luja
vaikea irrottaa

Certified to
NSF/ANSI 61

kierrelukitus
NSF hyväksyntä juomavesi
sovelluksiin ANSI standard 61 ja
DVGW hyväksyntä kaasu- ja
kuumavesi sovelluksiin

•
•

ml

 200
30138200

ml

 200
30148200

50 ml
30148150

ml

 200
30143200

50 ml
30143150
Certified to
NSF/ANSI 61

•
•

•

AN 301-70

putki- ja laippa tiiviste (sisältää PTFE:tä)
NSF sertifikaatti juomavesi
sovelluksiin ANSI standard 61
Välyksentäyttökyky 0,5 mm

•
•



50 ml
30165150



200 ml
30165200

kierrelukite
NSF sertifikaatti juomavesi
sovelluksiin ANSI standard 61

ml

 200
30170200





50 ml
30172150
fast cure

AN 302-44

WEICON
wi

o

kierrelukite
juomavesi ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja juomavesisovelluksiin
korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

•

•

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

ml
 200

30243200

50 ml
30243150

kierrelukite passiivisille
materiaaleille
käyttö ilman aktivaattoria

LOCK

t Activa

ml
 300

30172300

200 ml
30172200

AN 302-70

to

•
•

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

kierre- ja vaarnaruuvilukite
juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasuja juomavesisovelluksiin
keskiviskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa





50 ml
30270150

50 ml
30244150

DVGW Serifikaatti kaasu- ja kuumavesikohteisiin.

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Testattu IVK suositusten mukaisesti:
Ruhr Region Institute of Hygiene

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

lukitus
tys ja
n tiivis 1-43:lla
stelija
-anno OCK AN 30
a
m
o
Ju
ONL
WEIC

WRAS – hyväksyntä (Water Regulations Advisory Scheme)

3

2

thou

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

BAM testattu ja hyväksytty turvalliseksi M-031-1 testin mukaisesti
“List of nonmetallic materials compatible with oxygen”
(DGUV information 213-078) of BG RCI

putki- ja laippa tiiviste (sisältää PTFE:tä)
NSF hyväksyntä juomavesi sovelluksiin
ANSI standard 61 ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja kuumavesi sovelluksiin
korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

als

•

•

50 ml
30170150

300 ml
30165300

AN 302-43
•

•

keskiviskositeetti
erittäin luja
vaikeasti irrotettavissa

Korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-72

Certified to
NSF/ANSI 61

r

AN 301-65

sylinterimäisten osien kiinnitykseen
NSF hyväksyntä juomavesi sovelluksiin
ANSI standard 61 ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja kuumavesi sovelluksiin
keskiviskositeetti
erittäin luja
vaikeasti irrotettavissa

Korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml
30138150

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-48

WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen
fast cure

•

kierre- ja vaarnaruuvilukite
juomavesi ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja juomavesisovelluksiin
Korkea viskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa

putki- ja laippatiiviste, sisältää PTFE:tä
välitön tiivistys
juomavesi ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

•
•
•

www.klebstoffe.com

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets



50 ml
30272150



50 ml
30572150

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

•

•
•

•

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

•

thou

LOCK
to

r

t Activa

putki- ja laippatiiviste passiivisille
materiaaleille
ei tarvitse aktivaattoria
juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasuja juomavesisovelluksiin
BAM – hyväksyntä (happilaitteet)



www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets



50 ml
30578150

LOCK

AN 306-20

to

r

wi

o

•

als

AN 306-10

thou

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

300 ml
30572300

fast cure

WEICON

wi

o

•

AN 305-78

als

AN 305-72

AN 302-72

WEICON

t Activa

sylinterimäisille osille passiivisille
materiaaleille
juomavesihyväksyntä
korkea viskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa



50 ml
30610150

AN 306-38

sylinterimäisille osille
juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasuja juomavesisovelluksiin
BAM – hyväksyntä (happilaitteet)

•
•

•

•
•

•

sylinterimäisille osille
laakereille, vaihdepyörille ja
pulteille 0,2 mm välykseen asti
juomavesihyväksyntä

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

korkea viskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

keskiviskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets



ml

 200
30620200

50 ml
30638150

50 ml
30620150

SI 303-31 pysyvästi elastinen putki- ja kierrelukite
WEICON SI 303-31 on matalalujuuksinen, pysyvästi elastinen putki- ja kierrelukite
kylmä- ja kuumavesi liitoksiin muovi- ja metalliputkiin.
WEICONLOCK SI 303-31 on asetaattipohjainen yksikomponenttinen silikonitiiviste,
jolla on hyvä kemikaalien kestävyys laimennettuja happoja sekä lipeää vastaan.
Tuotetta voidaan käyttää sekä muovi- että muovi / metallikierreyhdistelmille. Kestää
hyvin liikettä repeämättä. SI 303-31:llä on erinomainen sään-, ikääntymisen-, ja
UV-säteilyn kesto.
•
•
•

korkea viskositeetti
matala lujuus
lämpötiloille –40°C - +180°C

Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 157190

Tested by the “Hygiene-Institut des
Ruhrgebiets” in accordance with
the KTW guideline of the Federal
Environment Agency of Germany*.



85 ml
30331085
Tuubi

Kierretiivistenauha DF 175
WEICON DF 175 on patentoitu kierretiivistenauha, joka on valmistettu 100%
PTFE :stä, tiivistäen lähes kaikki metalli ja muovikierteet täydellisesti ja turvallisesti.
DF 175 tiivistää luotettavasti välyksen kierteissä PTFE nauhalla tarvittavalle
vahvuudelle kiristyksen aikana. Nauha on erittäin kestävä kemikaaleille, jopa
kaikkein aggressiivisimmille liuottimille, syövyttäville aineille sekä hapoille.
•

•
•
•

välitön tiivistys, lämmönkesto -200°C - +240°C
juomavesihyväksyntä, KTW ja WRAS
UL-laitoksen testaama
100 % PTFE
silikonivapaa



175 m
30010175

%
100 E
PTF

BAM testattu ja hyväksytty turvalliseksi
M-031-1 testin mukaisesti
“List of nonmetallic materials compatible with oxygen”
(DGUV information 213-078) of BG RCI
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WEICON Pen-System – uusi korkki ja nokka

•

•
•
•

kätevä annostella
valmiiksi auki, ei tarvitse leikata
aina sama annostelu
voidaan vaihtaa nokka

n

ig

•

•

Des

•

Nokka

Kierteillä
turvallinen ja ilmatiivis
lukittuu hyvin
Liimaura estää korkkia liimautumasta
nokkaan

ei
liimaannu!

Pikaliimat - Syanoakrylaatit
WEICON pikaliimat ovat yksikomponenttisia, liuotinvapaita liimoja.
Ne liimaavat sekunneissa lähes kaikkia materiaaleja toisiinsa, kuten
metallia, lasia, puuta, muovia, keramiikkaa, nahkaa sekä kumia.

VA 20
•
•
•

kumille ja muoville
matala viskositeetti
erittäin nopea kuivuminen



30 g
12000030

VA 110
•

•

liimaus hammaslääketieteessä

Certified to
NSF/ANSI 61

muoville, kumille, metallille, keramiikalle,
lasille, puulle ja nahalle
huokoisille pinnoille

VA 8312
•

•





30 g
12200030

30 g
12052030

VA 8406
•
•
•

erittäin nopea kuivuminen
erityisesti EPDM - kumille
lämpötilan kesto -50°C - +80°C



30 g
12204030

muoville, kumille, metallille,
balsapuulle, nahalle
erittäin nopea kuivuminen

Contact Activator
•
•

nopeuttaa liimaus prosessia
käytetään suurille välyksille,
passiivisille materiaaleille sekä
huonoissa olosuhteissa



150 ml
12500150

Aktivator spray
Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051

4



150 ml
12505150

Aktivator spray,
asetonipohjainen
Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052

P at

88

4

Korkki
•

. 00159

WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen
Anti-Seize – asennuspastat
Tuote täyttää kaikki epätasaisuudet pinnalla sekä suojaa
tehokkaasti kiinnileikkautumista, abraasiota, pistesyöpymiä
ja syövyttävää korroosiota vastaan laitteissa ja asennuksissa.

Anti-Seize High-Tech
•
•

Tuotteen avulla saavutetaan säästöjä korjaus- ja huoltotöissä,
varsinkin kriittisissä kohteissa, kuten:
•
•
•

•

valkoinen asennuspasta
kestää erittäin korkeita lämpötiloja,
aina +1400°C
metallivapaa



korkeissa lämpötiloissa
korkeissa painerasituksissa
ulko-olosuhteissa





120 g
26100012

400 ml
27050400

450 g
26100045

sivellinpullo

Spray

purkki

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

Silikoni Rasva
•

•
•



sopii erinomaisesti muoveille, erityisesti
venttiileiden asennukseen ja tiivistämiseen
apuna O-renkaiden asennuksessa
lämmönkesto -50°C - +200°C





85 g
26350085

400 g
26350040

450 g
26350045

tuubi

patruuna

purkki







1 kg
26350100

5 kg
26350500

25 kg
26350925

purkki

ämpäri

ämpäri

BAM¹
Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 156645

muovisen hammaspyörän voitelu

BAM testattu ja hyväksytty turvalliseksi
M-034-1 testin mukaisesti
List of nonmetallic materials supporting document
to code of practice M 034e “Oxygen” (DGUV Information 213-074)

Testattu “Hygiene-Institut des Ruhrgebiets”
in accordance with the KTW guideline of the
Federal Environment Agency of Germany*.

WEICON Allround - voiteluaineet
Kitka sekä kuluminen aiheuttavat päänvaivaa teollisuudessa jopa
tänä korkean teknologian aikana. Pitkistä korjauksista johtuvat
tuotannon pysähdykset, lyhyemmät kunnossapitovälit sekä
koneiden ja laitteiden lyhentyneet toimintajaksot aiheuttavat
valtavia kustannuksia joka vuosi.

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 136174

AL-H
•
•

hajuton ja mauton
korkea lämpötilankesto
aina +160°C



400 g
26500040
patruuna

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 136173

AL-F
•
•

Uudenlaiset, korkealuokkaiset voiteluaineet jotka täyttävät
jatkuvasti kasvavat vaatimukset edesauttavat tuotannon sekä
laitteiden toimivuutta. WEICON Allround voiteluaineet ovat
erityisesti kehitetty vastaamaan näitä korkeita vaatimuksia.

yleisvoiteluaine
NSF-H2 hyväksyntä



400 g
26550040
patruuna
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Elastiset liima - ja Tiivistemassat
Nykyisin elastisia liima- ja tiivistemassoja käytetään monilla aloilla
valmistuksessa sekä asennuksissa. Niissä yhdistyvät hyvä tarttuvuus
sekä elastisuus kaikkialla kohteissa joissa kyseiset ominaisuudet
vaaditaan.

Flex+bond®
•
•
•

Flex+bond® Liquid

erittäin elastinen ja luja
silikonivapaa
LFGB- sekä ISEGA- hyväksynnät





•

•



•



200 ml
13350200

200 ml
13352200

200 ml
13351200

200 ml
13353200

painepakkaus
valkoinen

painepakkaus
musta

painepakkaus
harmaa

painepakkaus
väritön

•
•

itsetasoittuva, valettava
yksikomponenttinen liimamassa
kuivuessaan hajuton
MS – Polymeeripohjainen
ei sisällä liuotteita, isosyanaattia tai silikonia
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät



85 ml
13354085

i

vaihtoehto valettaville PU- ja
silikonituotteille!

tuubi
valkoinen

Flex 310 PU
•
•
•

polyuretaani
hiottavissa
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät







310 ml
13300310

310 ml
13302310

310 ml
13301310

valkoinen

harmaa

musta

Aqua-Flex
•
•
•









voidaan käyttää märälle tai kostealle pinnalle
kuivuu myös veden alla
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät







85 ml
13350085

85 ml
13352085

85 ml
13351085

85 ml
13353085

310 ml
13700310

310 ml
13702310

310 ml
13701310

tuubi
valkoinen

tuubi
musta

tuubi
harmaa

tuubi
väritön

valkoinen

harmaa

musta

Asennusteippi
vihreä
•
•
•

pehmeille pinnoille
erittäin joustava
erittäin luja tartunta

85
kg/m

•
•
•

· vetolujuus 85 kg/m
· 3 m x 19 mm (pituus x leveys)
· sisähalkaisija 40 mm



3m
14050319

6

i

väritön
kosteuden kestävä
UV-säteilyn kestävä
vahva

80
kg/m

· vetolujuus 80 kg/m
· 3 m x 19 mm (pituus x leveys)
· sisähalkaisija 40 mm



3m
14100319

WEICON liiman ja
asennusteipin yhdistelmä.

WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen
Elastiset liima - ja Tiivistemassat

Flex 310 M® Classic
•
•
•

Flex 310 M® Kristalli

ei sisällä Isosyanaattia tai silikonia
yleiskäyttöön
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät





•
•
•



310 ml
13303310

310 ml
13305310

310 ml
13304310

valkoinen

harmaa

musta

•

Flex 310 M® Liquid

kirkas kuivuttuaan
erittäin hyvä UV – säteilyn kesto
hyvä sään ja ikääntymisen kesto
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät

•
•
•

nestemäinen
itsetasoittuva, valettava
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät



310 ml
13333310



310 ml
13308310

valkoinen

väritön

Speed-Flex®
•
•

•
•

Speed Flex® Kristalli

korvaa perinteisiä mekaanisia liitoksia
erittäin luja tarttuvuus, soveltuu
myös pystysuorille pinnoille
sisä- ja ulkokäyttöön
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät



•

•



310 ml
13608310



310 ml
13600310

310 ml
13602310

valkoinen

harmaa

ei sisällä silikonia, Isosyanaattia,
halogeenejä eikä liuotteita
LFGB- ja ISEGA hyväksynnät

väritön

Repair Sticks
Ovat nopea ratkaisu monissa korjaus- ja huoltotöissä. Aina
oikea sekoitus-suhde, jopa pienissä erissä, helppo käyttää.

leikkaa

Ruostumaton teräs
•

•
•

saavuttaa nopeasti
mekaanisen lujuuden
väri: harmaa (ruostumaton teräs)
NSF juomavesihyväksyntä,
Standardi 61



115 g
10538115

Certified to
NSF/ANSI 61

Teräs
•
•
•

sekoita

Kupari

kuivuu nopeasti
väri: tumman harmaa
NSF juomavesihyväksyntä,
Standardi 61



115 g
10533115

Certified to
NSF/ANSI 61

•
•
•

Muovi

erittäin nopeasti kuivuva
väri : kupari
NSF juomavesihyväksyntä,
Standardi 61



115 g
10530115

käytä

Certified to
NSF/ANSI 61

•
•
•

pysyvästi elastinen
väri: vaalean sininen
NSF juomavesihyväksyntä,
Standardi 61



115 g
10536115

Certified to
NSF/ANSI 61

7
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Tekniset spray ja nesteet
WEICON teknisiä spraytä on käytetty menestyksekkäästi
kaikilla teollisuuden aloilla, valmistuksessa, korjauksissa
sekä huolloissa. Valikoimasta löytyy tuotteita moniin
käyttökohteisiin yrityksessäsi.

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration 156578

Fast Cleaner
•
•

•

pH-neutraali
voidaan käyttää monille materiaaleille,
kuten metalleille, lasille, keraameille sekä
useimmille kumi- ja muovipinnoille
edistää käyttöympäristön turvallisuutta
ja terveellisyyttä



500 ml
11212500

Workshop-Cleaner
•
•

biohajoava
lyhytaikainen korroosiosuoja
- ei sisällä liuotteita, voidaan
laimentaa vedellä



5L
15205005



5L
15215005

Bio-Fluid
•

Muovilasta, valkoinen

•

yleiskäyttöön vanhojen jäämien poistoon
kaikkialle elintarviketeollisuuteen
• Täyttää EU 10/2011/EC standardin
muoville elintarvikekäyttöön
•
•

erinomaiset voiteluominaisuudet
erittäin puhdas valkoinen voiteluaine



500 ml
11600500



5L
15600005

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 138103

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 136172

10953008

Metal-Fluid
• kiillotus- ja puhdistusaine
- ruostumattomalle teräkselle,
keraameille, lasille, muoville sekä puulle



400 ml
11580400

Nonfood Compounds
Program Listed A7;C1
Registration 135124

Puhdistusvaahto
•

•



8

Nonfood Compounds
Program Listed A7;C1
Registration 135125

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration 157612

tehokas vaahtomainen puhdistusaine,
puhdistaa ilman jäämiä
metallien, muovien, lakattujen pintojen,
lasin, laattojen sekä tekstiilien puhdistukseen

400 ml
11209400



5L
15580005

Silikoni-Fluid
•

•

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150726

liukastava sekä irrottava tuote
tuotantoon sekä kunnossapitoon
lämmönkesto -30°C - +250°C



400 ml
11351400

WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen
Tekniset Sprayt
Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 140651

Vaseliinirasva H1
•
•

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 152619

W 44 T®-Fluid

valkoinen, hyvä lämmönkestävyys, +160°C
hajuton sekä mauton

•
•



•

400 ml
11541400

ei sisällä hartsia eikä happoja
hyvä tunkeumakyky
voiteluun, kosteuden poistoon,
korroosiosuojaukseen sekä puhdistukseen
yhdellä tuotteella



400 ml
11253400
Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152620

PTFE-Fluid
•
•

•

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617

Top-Lube-Fluid

hylkii likaa, pölyä sekä vettä
vastustuskykyinen öljyjä, rasvoja
sekä monia kemikaaleja vastaan
Ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää

•
•
•



hyvin tarttuva – paineenkestävä
melun- ja kosteuden poistoon
pidentää käyttöikää, vähentää kitkaa ja kulumista



400 ml
11301400

400 ml
11512400

Rust Loosener-Fluid
•
•

•

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 152621

erittäin hyvä tunkeuma pieniin välyksiin
varmistaa mekaanisten- ja elektronisten
komponenttien välisen toiminnan
vähentää korroosiota sekä oksidoitumista



400 ml
11154400

Tyypillinen toimitusketju elintarviketeollisuudessa:
prosessointi

pakkaaminen

etiketöinti

toimitus

varastointi

leipomoteollisuus

meijerituotanto

lihatuotanto

raaka-aineen toimitus

MEHL

MODIFIKATION
MITTEL

MILCH
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WEICON tuotteet elintarviketeollisuuteen
Tuotevalikoimamme, joilla on elintarvikehyväksyntä, takaavat
sinulle oikeat tuotteet tuotantoon, huoltoon sekä asennuksiin,
kun kyseessä ovat kohteet, joissa vaaditaan laadukkaita sekä
turvallisia tuotteita.
Olemme kehittäneet tuoteryhmän, joka täyttää vaativat NSF –
standardit (National Sanitation Foundation) elintarvike-, lääke- ja
kosmetiikkateollisuudessa.
Näitä tuotteita voidaan käyttää turvallisesti kemikaaleille
herkissä kohteissa esim. ruoka-, leipomo- lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Tuotesarjastamme löytyy ratkaisu lähes
kaikkiin kohteisiin eri tuotannon aloilla.

keittiölaitteiden puhdistus ja suojaus

-sertifikaatit
Liimat
NSF/ANSI
standardi

61

Hyväksyntä käytettäväksi juomavesi- ja elintarvike sovelluksissa
(Standard 61)

Repair Stick Kupari, Repair Stick Teräs, Repair Stick Muovi,
Repair Stick Ruostumaton teräs, VA 110, AN 301-38, AN 301-43,
AN 301-48, AN 301-65, AN 301-70, AN 301-72

Voiteluaineet, irrotus- ja korroosiosuoja-aineet

H1

Kohteisiin, jotka saattavat olla kosketuksissa esim. ruoka-aineisiin

Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silicone-Fluid, Vaseliinirasva H1,
Rust Loosener-Fluid, W44T-Fluid, Allround-Lubricant AL-H,
Silikoni rasva

H2

Kohteisiin, joissa ei ole kosketusta ruoka-aineisiin

PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid, Allround-Lubricant AL-F

Puhdistusaineet

A1

Kaikkialle teollisuuteen, joissa ei ole kosketusta ruoka-aineisiin.
Käytettäessä näihin kohteisiin, on kohde huuhdeltava puhtaalla vedellä Fast Cleaner, Foam Cleaner
ennen käyttöönottoa

A7

Metallinpuhdistus ja kiillotus kohteisiin joissa ei ole suoraa kontaktia
ruoka-aineisiin. Käytön jälkeen on huolehdittava riittävästä
tuuletuksesta ennen valmistusprosessin tai pakkaamisen käynnistystä

Metal-Fluid (Tekninen neste)
Metal-Fluid (Spray)

C1

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi syömäkelvottomien tuotteiden
prosessissa. Osat, jotka palautuvat prosessiin, on huuhdeltava
huolellisesti puhtaalla vedellä

Metal-Fluid (Tekninen neste)
Metal-Fluid (Spray)

Ei saa käyttää suoraan tai epäsuorasti ruoka-aineiden kanssa
kosketuksissa

WEICON Aktivointiaine spray,
WEICON Aktivointiaine spray, asetonipohjainen
WEICONLOCK SI 303-31

Muut

P1
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WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen
Elintarviketeollisuus, luokitus: H2 | Rekisteri nro 136173

26550040

Allround - voiteluaineet AL-H

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 136174

26500040
26100012

Anti-Seize High-Tech

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 141636

Aqua-Flex

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

Bio Fluid

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro (Spray), 136172 (Liquid)

Contact Activator

Elintarviketeollisuus, luokitus: P1 | Rekisteri nro 155051

Flex 310 M® Classic
Flex 310 M Liquid

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

Flex 310 M® Kristalli
Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

Flex+bond® Liquid

TZW

Kierretiivistenauha DF 175
Metal-Fluid

UL-laitoksen testaama

Elintarviketeollisuus, luokitus: A7;C1 | Rekisteri nro 135124 (Spray), 135125 (Liquid)

400 g

Patruuna

120 g

Sivellinpullo

27050400
26100045

450 g

13700310 (white)*
11600500
15600005
12500150
12505150

13333310 (white)
13308310

Flex+bond®

400 g

Patruuna

400 ml

13305310 (grey)*

®

Content

13350200 (white)*
13354085
30010175
11580400
15580005

Spray

Purkki

310 ml

Patruuna

500 ml
Purkki

5L

Kanisteri

150 ml
Spray

150 ml

Spray AC

310 ml

Patruuna

310 ml

Patruuna

310 ml

Patruuna

200 ml

Press pack

85 g

Tuubi
175 m
muovipurkki

400 ml
Spray

5L

Kanisteri

Pikaliimat VA 20

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

12000030

30 g

Pikaliimat VA 110

NSF sertifikaatti soveltuvuudesta juomavesi kohteisiin standardin ANSI 61 mukaisesti

12052030

30 g

Pikaliimat VA 8312

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

12200030

30 g

Pikaliimat VA 8406

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

12204030

30 g

PTFE-Fluid

Elintarviketeollisuus, luokitus: H2 | Rekisteri nro 152620

11301400

400 ml

Repair Stick Ruostumaton teräs
Repair Stick Muovi
Repair Stick Kupari
Repair Stick Teräs

10538115

115 g

NSF sertifikaatti soveltuvuudesta juomavesi kohteisiin standardin ANSI 61 mukaisesti

10536115

115 g

10530115

115 g

Rust Loosener-Fluid

Pen
Pen
Pen
Pen

Spray

10533115

115 g

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 152621

11154400

400 ml

Foam Cleaner

Elintarviketeollisuus, luokitus: A1 | Rekisteri nro 157612

11209400

400 ml

Fast Cleaner

Elintarviketeollisuus, luokitus: A1 | Rekisteri nro 156369

11212500

400 ml

Silikoni Rasva

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 156645, BAM1,
Tested after IVK-recommendation by: Institute of hygiene in the Ruhr area.

26350085

Silikoni-Fluid

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 150726

11351400

Speed-Flex

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

13608310

Speed-Flex® Kristalli

Sertifikaatti soveltuvuudesta elintarviketeollisuuden liimauksiin

11541400

400 ml

Top-Lube-Fluid

Elintarviketeollisuus, luokitus: H2 | Rekisteri nro 152617

11512400

400 ml

Vaseliinirasva H1

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 140651

11512400

400 ml

W 44 T®-Fluid

Elintarviketeollisuus, luokitus: H1 | Rekisteri nro 152619

11253400

400 ml

WEICONLOCK® AN 301-38

NSF sertifikaatti soveltuvuudesta juomavesi kohteisiin standardin ANSI 61 mukaisesti

30138150

50 ml

30143150

50 ml

30148150

50 ml

30165150

50 ml

30170150

50 ml

30172150

50 ml

30243150

50 ml

30244150

50 ml

30270150

50 ml

30272150

50 ml

30620150

50 ml

30572150

50 ml

30578150

50 ml

30331085

85 ml

®

WEICONLOCK® AN 301-43

NSF sertifikaatti soveltuvuudesta juomavesi kohteisiin standardin ANSI 61 mukaisesti. Sertifikaatti
WEICONLOCK anaerobisille liimoille DIN-DVGW: mukaisesti käytettäväksi kaasulaitteistoissa.

WEICONLOCK® AN 301-48
WEICONLOCK® AN 301-65

NSF sertifikaatti soveltuvuudesta juomavesi kohteisiin standardin ANSI 61 mukaisesti

WEICONLOCK® AN 301-70

NSF sertifikaatti soveltuvuudesta juomavesi kohteisiin standardin ANSI 61 mukaisesti
Sertifikaatti WEICONLOCK anaerobisille liimoille DIN-DVGW: mukaisesti käytettäväksi kaasulaitteistoissa.

WEICONLOCK® AN 301-72
WEICONLOCK® AN 302-43
WEICONLOCK® AN 302-44

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

WEICONLOCK® AN 302-70

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Sertifikaatti WEICONLOCK anaerobisille liimoille DIN-DVGW: mukaisesti käytettäväksi kaasulaitteistoissa.
According to IVK recommendation tested by: Ruhr Region Institute of Hygiene

WEICONLOCK® AN 302-72
WEICONLOCK® AN 306-20

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

WEICONLOCK® AN 305-72

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

WEICONLOCK® AN 305-78
WEICONLOCK® SI 303-31

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Sertifikaatti WEICONLOCK anaerobisille liimoille DIN-DVGW: mukaisesti käytettäväksi kaasulaitteistoissa. According to IVK recommendation tested by: Ruhr Region Institute of Hygiene, BAM1
Sertifikaatti WEICONLOCK anaerobisille liimoille DIN-DVGW: mukaisesti käytettäväksi kaasulaitteistoissa.
According to IVK recommendation tested by: Ruhr Region Institute of Hygiene
BAM1
Elintarviketeollisuus, luokitus: P1 | Rekisteri nro 157190,
tested after IVK-recommendation by: Institute of hygiene in the Ruhr area.

*saatavilla myös muita värejä

Allround - voiteluaineet AL-F

Spray
Spray
Spray

85 g

Tuubi

400 ml
Spray

310 ml

Patruuna
Spray
Spray
Spray
Spray
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen

Tuubi

BAM testattu ja hyväksytty turvalliseksi
M-034-1 testin mukaisesti
“List of non metallic materials compatible with oxygen”
(DGUV information 213-078) of BG RCI

Art.-No.

Institute

1

Hyväksynnät ja sertifikaatit
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Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

e
ra d

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
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WEICON Ibérica S.L.

Germ
a

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

ria

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com

Weicon tuotteet

Impomet Oy

Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen

Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
www.impomet.com

Art.-No. 10900714

Any product specifications and recommendations given herein must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on our laboratory tests and on practical experience. Since individual application conditions are beyond our knowledge, control and responsibility, this information
is provided without any obligation. We do warrant the continuously high quality of our products being free from defects in accordance with and subject to our General Sales Conditions. However, own adequate laboratory and practical tests to find out if the product in question meets the requested
properties are recommended. A claim cannot be derived from them. The user bears the only responsibility for non-appropriate or other than specified applications.
FSM/10900714/10/19/0.05

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

