SIVE

DHE

ght A

The ri

LICK

in a C

WEICON Tuotteet

uality
nQ

In d u st

lg

ra d

e

Germ
a

Kunnossapitoon

ria

www.weicon.com/app

www.weicon.com
V 1.18

1

Fo
de r fur
t
t
vis ailed her p
it o pr
a
ur odu ckin
we
ct g si
bs
i
ite nform zes a
ww
n
a
w.w tion d mo
eic , ple re
on a s
.co e
m

i
Tekniset Sprayt ja nesteet
Teknisiä spraytä on käytetty menestyksekkäästi kaikilla
teollisuuden aloilla. Tuotteita käytetään sekä pintojen
hoitamiseen ja

Rasvanpoisto Spray S
•
•
•

tehokas
haihtuu täysin
ei jätä jälkiä puhdistetulle pinnalle





5L
15200005

500 ml
11202500


11200400
400 ml

•
•
•

Rust Shock

ei jätä jälkiä puhdistetulle pinnalle
haihtuu täysin
metalli- ja muovipintojen puhdistukseen



400 ml
11207400


Professio

nal

Quality

H
yleiskäyttöön, sisältää
- n e u tr al
sitruunahappoa
• koneiden ja laitteiden pinttyneiden
osien puhdistukseen, esim. tervan
• pH – neutraali aineyhdistelmä

•

400 ml
11217400

5L


15210005

•

•

400 ml



11202400



400 ml

400 ml



11013400

Alu Hiontasuoja

Silikoni Spray
• liukastava sekä irrottava tuote
• takaa kestävän erotuskalvon
•
hyvät liukuominaisuudet



•

tehokas kaikilla hioma-aineilla
silikonivapaa
hionnan suorituskykyä voidaan
kasvattaa jopa 350 %



poraus- ja irrotusöljy
biohajoava
sallii korkeamman leikkuunopeuden



•

400 ml
11451400

15213005

250 ml
15750002

•

•

400 ml
11350400

Bio-Cut


11152400



hiilenharmaa hopeanharmaa

sähköisten komponenttien
suojaamiseen ja hoitoon
• estää liitosten, sulakkeiden ja
pistorasioiden hapettumista

• 400 ml



11012400

Kontakti Spray
•

2

5L

•

korkea korroosion- ja
säänkestävyys



poistaa tehokkaasti
kovettuneet tiivisteet sekä liimat
poistaa myös lakat sekä maalit

ruosteenpoisto ja pinnoitin
suojaa korroosiolta ja sopii sekä sisäettä ulkokäyttöön

•

Ruostesuoja 2000 PLUS

400 ml
15811400

•

Rust Converter

11155400

uudelleen täytettävä
valmistettu alumiinista
säiliön koko 400 ml

Tiivisteiden- ja liimanpoistoaine

•

”kemiallinen ruuvimeisseli”
ei sisällä mineraaliöljyä, silikonia tai rasvaa
lrrottaa ruostuneet kierreliitokset sekunneissa

400 ml

WSD 400
Paineilmasuihkepullo
•

•

400 ml
11151400
- neutr
pH
a

Citrus Cleaner

•



5L
15207005

p

tehokas joka paikan puhdistaja
jäämävapaaseen puhdistukseen
• puhdistaa monenlaiset pinnat, kuten
metalli, muovi, lasi, keramiikka tai lakatut
ja maalatut pinnat
•

Surface Cleaner

l

Puhdistusvaahto

suojaamiseen, puhdistukseen ja rasvanpoistoon,
voiteluun että päivittäiseen huoltoon.



400 ml
11750400



5L
15750005

Sinkki Spray
"Vaalea" sävy

Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156013

katodinen korroosiosuojaus
yli 550 tunnin suolaruiskutustesti (DIN EN ISO 9227)

•
•



400 ml
11001400

WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon
Tekniset Sprayt ja nesteet
Kaksoissuutin |

Vain 500 ml tuotteille

W 44 T® Moniteho
• voitelee mekaanisia
tarkkuuslaitteita
• poistaa kosteutta
• suojaa korroosiolta



400 ml
11251400

Hihna spray



500 ml
11251550



5L
15251005

Pneuma-Lube

estää hihnan liukumisen
kaikenlaisille hihnoille
• voidaan myös käyttää
toiminnan aikana
• lisää kitkaa



•
•
•

voiteluaine pneumaattisiin laitteisiin
erinomainen säänkesto
sisältää runsaasti PTFE:tä



400 ml
11260400



1L
15260001

400 ml

11511400

Vuodonilmaisu Spray
•
•
•
•

kätevä ja luotettava vuotojen etsintä
palamaton, ei korrosoi
ihoystävällinen
DVGW hyväksyntä



400 ml
11651400



5L
15400005

Epoksiliimat

Vuodonilmaisu Spray
- pakkasen kestävä

Vuodonilmaisu Spray korkea viskositeetti

 

täyttävä
nopeasti kuivuva
välysten täyttöön

• 24 ml



400 ml
11653400

-50°C - +145°C



5L
15403005

Plastic+Bond
liimaa erityisesti muoveja
korkea lujuus
•

tärähdyksen- ja iskunkestävä
24 ml

10551024

kätevä ja luotettava vuotojen sijainti
palamaton, ruosteenesto
korkea viskosiitti
pystysuorille pinnoille



5L
400 ml
11654400
15404005

Pikametalli
•
•
•

•
•
•
•

• kätevä ja luotettava vuotojen sijainti
• pakkasenkestävä -15°C asteeseen
saakka
• palamaton, ei korrosoi
•
DVGW hyväksyntä



10565024

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää
sekoitusnokkaa (Art.-No. 10650005).

Pikaepoksi
•
•
•

täyttävä
itsetasaava
nopeasti kovettuva



24 ml
10550024

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää
o
ekoitusnokkaa
(Art.-No. 10650005).

Sekoitusnokka

10650005
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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° to +200C°..
www.klebstoffe.com

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

AN 302-43

kierrelukite
juomavesi- ja DVGW -hyväksynnät
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

•

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

kierre- ja vaarnaruuvilukite
juomavesi- ja DVGW -hyväksynnät
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

hydrauliikka- ja
pneumatiikkalukite
DVGW hyväksyntä
Keskiviskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein
työkaluin







50 ml
30270150

www.klebstoffe.com

50 ml
30542150

www.klebstoffe.com

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

AN 305-72

AN 306-38

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

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

•
•

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

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

•
•
•



300 ml
30572300

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

putkikierrelukite
juomavesi ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

• korkea viskositeetti

keskiluja?/korkea lujuus?
irrotettavissa normaalein työkaluin

korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa

• 50 ml

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

AN 305-77

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

• keskiviskositeetti

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin



AN 305-42

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

keskiviskositeetti
korkea lujuus
• vaikeasti irrotettavissa

50 ml
30243150

50 ml
30572150

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

AN 302-70

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets



50 ml
30577150





300 ml
30577300

BAM tested and safety-related evaluatedaccording to leaflet M 031-1
“List of non metallic materials
compatible with oxygen”
(DGUV information 213-078) of BG RCI

30638150

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



Paketti
12508030

VA 100
•
•
•

Syanoakrylaattiliima kumille ja muoville
keskiviskositeetti
hiukan pitempi kuivuminen
30 g



12050030

4

WEICON O-Rengas setti
sisältää:
12603012 Contact VA 30 musta pikaliima 12 g
11207150 Surface Cleaner 150 ml
12450010 Contact Primer 10 ml
99950243 WEICON leikkurikumia,
Ø 2, 3, 4, 6 ja 8 mm, 1 m kutakin

WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon
Elastiset liima- ja Tiivistemassat
Nykyisin elastisia liima- ja tiivistemassoja käytetään monilla aloilla
valmistuksessa sekä asennuksissa. Niissä yhdistyvät hyvä

Speed-Flex®
korvaa perinteisiä liitoksia
erittäin luja tarttuvuus, soveltuu
myös pystysuorille pinnoille
• sisä- ja ulkokäyttöön
• LFGB- ja ISEGA -hyväksynnät

•



310 ml
13600310
valkoinen



tarttuvuus sekä elastisuus kaikkialla kohteissa joissa kyseiset
ominaisuudet vaaditaan.

Black-Seal
•
•
•

kestää hyvin öljyjä sekä rasvoja
lämmönkesto -50°C - +280°C)
liimaukseen ja tiivistämiseen

•



310 ml
13602310

• 85 ml

harmaa

tuubi

13051085





200 ml
13051200

310 ml
13051310

painepakkaus

patruuna

Flex+bond®
•
•
•

erittäin elastinen ja luja
LFGB- sekä ISEGA- hyväksynnät
silikonivapaa



200 ml
13350200

painepakkaus
valkoinen



200 ml
13352200

painepakkaus
musta



200 ml
13351200

painepakkaus
harmaa

HT 300
•



200 ml
13353200

painepakkaus
väritön

kuumankestävä,
lämmönkesto hetkellisesti
jopa +300°C



85 ml
13050085



310 ml
13050310

tuubi

patruuna

Sinettilakka
korroosion- ja kosketuksensuoja
liuotinpohjainen, nopeasti kuivuva varmistava
• kestää vettä, bensiiniä, dieseliä, mineraaliöljyjä,
parafiiniöljyä sekä laimennettuja happoja
•
•







85 ml
13350085

85 ml
13352085

85 ml
13351085

valkoinen

musta

harmaa



85 ml
13353085

30 g

väritön

30020030
punainen

Anti-seize asennuspasta
Tuote täyttää kaikki epätasaisuudet pinnalla sekä suojaa
tehokkaasti
kiinnileikkautumista, abraasiota, pistesyöpymiä ja syövyttävää
korroosiota vastaan laitteissa ja asennuksissa.
Tuotteen avulla saavutetaan säästöjä korjaus- ja huoltotöissä,
varsinkin kriittisissä kohteissa, kuten:
• korkeissa lämpötiloissa
• korkeissa painerasituksissa
• ulko-olosuhteissa

g
g 
3030021030
3030022030
keltainen

vihreä

Anti-Seize
•
•
•

kestävä suoja korroosiota,
kosteutta ja kulumista vastaan
lämmönkesto +1.200°C
erittäin hyvät voiteluominaisuudet







200 ml
26000200

400 ml
26000400

500 g
26000050

painepakkaus

Spray

sivellinpullo



10 kg
26000910
ämpäri
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Keinometallit
WEICON Keinometallit sopivat kustannustehokkaaseen nopeaan ja pysyviin
korjauksiin, kiinnityksiin ja pinnoituksiin erilaisille materiaaleille..

WEICON SF

• 0,5 kg

10250005

•
•
•

terästäytteinen
kittimäinen, levitys lastalla
korkea lämmönkesto
-35°C - +280°C

•
•



0.5 kg
10400005

1,0 kg
10450010

Korjausmassat

sekoita

Aqua

käytä

Teräs

Certified to
NSF/ANSI 61

Kupari

vedenalaisiin kohteisiin
keraamitäyte
• Paras tuote korjauksiin märille ja kosteille
pinnoille sekä vedenalaisiin kohteisiin

• tahnamainen valuyhdiste
• korkea iskunkestävyys
• lämpötilankestävä -60°C - +90°C

•

•

•

•

•

115 g
10531115


115 g 10530057

57 g
10530115

57 g

GMK 2410 on liuotinpohjainen kontaktiliima (CR), jota käytetään
voimakkaaseen ja joustavaan laajojen pintojen yhteenliittämiseen

WEICON GMK 2410 sitoo myös solukumin (esim. neopreenin),
PE-vaahdon, nahan, huovan, eristysmateriaalin, tekstiilit, puun
ja monet muovit.
•

6

korkea lujuus
• laajoille pinnoille
• kestää kosteutta

115 g 

10533057

WEICON GMK 2410
-kumia kumiin
-kumia metalliin

Certified to
NSF/ANSI 61

kuivuu nopeasti
väri: tummanharmaa
• NSF-juomavesihyväksyntä,
Standardi 61

erittäin nopeasti kuivuva
väri: kupari
• NSF-juomavesihyväksyntä,
Standardi 61

•

10531057



2.0 kg
10400020

Uretaani 80

Nopea ratkaisu monissa korjaus- ja huoltotöissä. Aina
oikea sekoitus-suhde, jopa pienissä erissä, helppo käyttää.

• 57 g

pumpun pesien korkean kulutuksen pinnoille
nestemäinen, siveltävä
korkea lämmönkesto
-35°C - +180°C

•



2,0 kg
10250020

leikkaa

WEICON Ceramic Blue

WEICON HB 300

kitti, terästäytteinen
• nopeisiin korjauksiin
(5 min käsittelyaika)
• DNV GL -hyväksyntä
•





185 g
16100185

300 g
16100300

tuubi

astia





350 g
16100350

700 g
16100700

sivellinpakkaus

astia





5 kg
16100905

25 kg
16100925

ämpäri

ämpäri

10533115



0.5 kg
10518505

WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon
Weicon kehittää ja valmistaa laajaa valikoimaa kuorintatyökaluja.
Tuotesarjaan kuuluvat mm. kaapelinveitset, kaapelinkuorintatyökalut, puukkoterällä oleva "jokari" ja monitoimiset
kuorintatyökalut. Weicon -työkalut on kehitetty kaikkien tavallisten

kaapelityyppien tarkkaan, nopeaan sekä turvalliseen kuorintaan ja
katkaisuun. Työkalut on erityisesti räätälöity ja kehitetty
ammattikäyttäjien tarpeisiin, mutta soveltuvat myös kotikäyttöön.
Alla esiteltynä muutama yleisin Weicon -kuorintatyökalu.

Kuorija No. 5

Johtokuorija No 7 Magic

hienosäikeisille ja kiinteille
johtimille, joissa on PVC-eristys
• kaikille yleisille johtimille 0,2 - 6
mm2 (24-10 AWG)

•

hienosäikeisille ja kiinteille johtimille,
joissa on PVC-eristys
• kaikille yleisille pyöreille kaapeleille,
joiden koko on 0,5 - 16 mm2
• (20 - 6 AWG joustava) (20 - 8 AWG
massiivinen)

•

• 51000005

51000007

Moniavaaja
Käytännöllinen työkalu herkkien laitteistojen varovaiseen
avaamiseen ja leikattujen koteloiden purkamiseen
ei raavi herkkiä pintoja
johtava ESD.materiaali suojaa
elektrostaattiselta lataukselta
• joustava lasikuitulujitettu polyamidi
•
•

Kuorintaveitsi No. 4-28 H
•
•

•

kuorinta integroituna kahvaan
kaikkien tavallisten pyöreiden kaapeleiden
johtokuorintaan 0,5 - 6 mm²

• 52800000

• 50057328

Neloiskuorija No. 16
•
•
•
•

monkäyttöinen optimaalisella kaapelinkuorinnalla
pyörö- ja pituudelliset leikkuut - kuorinnat - katkaisut
vaihdettava koukkuterä, tiukasti lukittuna joka asentoon
muoto suojaa liukastumiselta

• 52000016

Aloituspakkaus
ammattilaiselle

Kaapelisakset nro 35
•
•
•
•

•

Kuorija No. 5
Koaksaalikuorija No. 2
Kuorija No. S 4-28 H

•

Pyöreä kaapelikuorija No. 13

•

52880001

•

leikkaa - kuori - purista
kaksoiskahvat turvalliseen käsittelyyn
tehokas leikkuu
terät karkaistusta ruostumattomasta
teräksestä

•

isis. kotelon,
vyökiinnikkeellä

Cu/Al
< 35 mm2

Cu/Al
52000035

< 50 mm2
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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

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
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.

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16156 Genova · Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it
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WEICON Ibérica S.L.

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

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

ria

WEICON Solutions for

Maintenance

www.weicon.com

Art.-No. 10903302
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Distributed by:

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.
BL/10903302/11/18/1

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

