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1 Komponentli
Elastik Yapıştırma 
ve Sızdırmazlık 
Malzemeleri 

• Esnek
• çok yapışkan 
• Dayanıklı
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1 Komponentli
Elastik Yapıştırma ve 
Sızdırmazlık Malzemeleri 
Elastik yapıştırma ve sızdırmazlık malzemeleri günümüzde 
birçok değişik endüstriyel üretim ve montaj alanlarında 
kullanılmaktadır. 

Yapıştırma ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını 
kombine etmektedirler ve elastikiyet ve sıkı geçme 
bağlantılarında yüksek sızdırmazlık gerekliliklerinin 
istendiği her yerde kullanılmaktadırlar.

Bu tür uygulamalarda genellikle çok yüksek güç 
aktarımları ön planda bulunmaz. Daha ziyade dinamik 

etkiler, örn. titreşimler ve sıkı geçme parçalarının 
esnemeleri soğurulmalı ve dengelenmelidir.
Elastik yapıştırma ve sızdırmazlık malzemelerinin 
kullanımı kullanıcıya aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

•   Çeşitli çalışma malzemelerinde (metal/plastik, metal/
 ahşap, metal/cam) oluşan farklı termik esnemelerin 
 neden olduğu gerilimlerin azaltılması ve dengelenmesi
•   Sıkı geçme parçası toleranslarının dengelenmesi
•   Malzeme yorgunluğunun ve kırılmasının dengeli gerilim 
 dağılımıyla önlenmesi
•   Termik veya mekanik olumsuz etkiler olmayacak 
 ve bundan dolayı da sıkı geçme parçaları 
 zayıflatılmayacaktır
•   İstenmeden malzeme içerisine nüfuz etme ve dışına 
 taşmayı önler, büyük bağlantı - yapıştırma boşlukları 
 olsa dahi
•   Birleştirilecek parçalar arasında akıcı bağlantılar

Ürün grupları:
WEICON 1 komponentli yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemeleri farklı kimyasal bazlı üç ürün grubuna 
ayrılmıştır:
Silikonlar: 
•   Endüstriyel uygulamalar için kaliteli sızdırmazlık 
 malzemeleri
•   UV, hava ve ortam şartlarına karşı çok iyi dayanıklılık
•   Yıpranmaya karşı dayanıklı
•   300°C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Poliüretanlar: 
•   Metal ve plastik işleme alanlarında çok çeşitli 
 uygulamalar için yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri
•   Üzeri boyanabilir (sertleştikten sonra)
•   Taşlanabilir
•   Silikon içermez
•   Kokusuz sertleşme

MS polimerler: 
•   Metallerin, plastiklerin ve birçok değişik malzemenin 
 şekil esaslı bağlantıları için kuvvetli yapışma özellikli 
 yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri
•   Primer kullanılmaksızın yüksek yapıştırma gücü
• Üzeri boyanabilir ("ıslak içinde ıslak")
•   Silikon ve izosiyanat içermez

İçerik

Giriş Sayfa 2

Flex 310 M® Ailesi, Flex+bond® Sayfa 3 - 6

Speed-Flex®, Aqua-Flex, Solar-Flex®, 
Flex 310, Fast-Bond

Sayfa 7 - 9

Yüzey hazırlama/ön işleme bilgileri Sayfa 10

Silicon A, Silicon N, Silicon F, HT 300,
Black-Seal,

Sayfa 11 - 14

Dayanıklılık listesi Sayfa 15

Uygulama hakkında bilgiler Sayfa 16

Uygulama örnekleri Sayfa 17

Aydınlatma imalatında parça yapıştırma

Büyük mutfak üretiminde bağlantı saclarını yapıştırma
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Flex 310 M® Klasik 
Üniversal elastik MS polimer bazlı yapıştırıcı. Metaller, 
birçok plastikler, seramik, ahşap, cam, taş ve daha birçok 
malzeme için uygundur, primer olmadan da alüminyum 
ve paslanmaz çelik üzerinde iyi yapışma özelliğe sahiptir.

Uygulama alanları:
•  Metal imalatı
•  Hazne ve aparat imalatı
•  Karoser, taşıt ve konteynır imalatı
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
•  Elektronik sanayi
•  Yat ve tekne yapımı
ve silikonların veya silikon içerikli ürünlerin elverişli 
olmadığı her yerde.

Özellikler:
•  Üniversal olarak kullanılabilir
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Üzeri hemen boyanabilir ("ıslak içinde ıslak")
•  Taşlanabilir (sertleşme sonrasında)
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  UV dayanıklılığı iyi
•  Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı
•  Çözelti içermez, kokusuzdur
* sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 
kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Flex 310 M® Kristal
Şeffaf, elastik MS polimer bazlı yapıştırıcı. Cam, 
PC*, PMMA* ve akrilik cam* üzerinde mükemmel 
yapışma kabiliyeti. O nedenle de yapıştırıcının 
görünmemesi gereken elast ik bağlantı lar için 
özellikle çok uygundur. 

 

Uygulama alanları:
•  Plastik işleme
•  Metal, kap ve aparat yapımı
•  Elektronik ve aydınlatma endüstrisi
•  Fuar ve mağaza yapımı
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
ve silikonların veya silikon içerikli ürünlerin elverişli 
olmadığı her yerde.

Özellikler:
•  Şeffaf sertleşir
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  UV dayanıklılığı iyi
•  Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı
•  Çözelti içermez, kokusuzdur
•  Gerekirse üzeri boyanabilir** ("ıslak içinde ıslak")

* Yalnızca akım gerilimi olmaksızın yapıştırınız.
** sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 
kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

İç yapılanmalarda çelik konstrüksiyonların yapıştırılması

"Taşıt imalatı" alanında zemin 
plakalarının yapıştırılması

Eski yapılarda balkonların yenilenmesi

Fuar salonundaki iç donatılarda duvar elemanlarının yapıştırılması

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 
analitik için test enstitüsü

WEICON Flex 310 M® için uygunluk sertifikası 
Gıda teknolojisinde bir yapıştırıcı Klasik

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 
analitik için test enstitüsü

WEICON Flex 310 M® için uygunluk sertifikası 
Gıda teknolojisinde bir yapıştırıcı Kristal
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Flex 310 M® Süper Tutuş
Elastik MS polimer bazlı güçlü yapışma özellikli 
yapıştırıcı. Başlangıçtaki çok yüksek yapışma özelliği ve 
hızlı yapışma gücü yapılanması sayesinde dik flanşlarda 
da yapıştırma işlemine imkân verir. cıvata, dübel, perçin 
ve diğer bilinen sabitleyicilerin yerine geçer.

Uygulama alanları:
•  Kuru ve iç kaplama
•  Metal imalatı
•  Hazne ve aparat imalatı
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
•  Fuar ve mağaza yapımı
•  Yat ve tekne yapımı
ve silikonların veya silikon içerikli ürünlerin elverişli 
olmadığı her yerde.

Özellikler:
•  Güçlü yapışma özelliği- başlangıçta yüksek yapışma 

özelliği
•  Hızlı yapıştırma gücü yapılanması
•  Hava ve UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Çözelti maddesi içermez, kokusuzdur, aşındırmaz
•  Üzeri hemen boyanabilir ("ıslak içinde ıslak")
•  Taşlanabilir (sertleşme sonrasında)

*  sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 
kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Flex 310 M® HT 200
Yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik MS polimer bazlı 
yapıştırıcı. Sanayideki dokusal yapıştırma çalışmaları 
için. Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı sayesinde parçaların 
sonradan termoboya ile (toz kaplama) kaplanması 
gereken durumlarda yapıştırılması ve yalıtılması için 
imkân verir. 

Uygulama alanları:
•  Metal, kap ve aparat yapımı
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
•  Karoser, konteynır, vagon ve taşıt imalatında
ve silikonların veya silikon içerikli ürünlerin elverişli 
olmadığı her yerde.

Özellikler:
•  200°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı
•  Üzeri hemen boyanabilir ("ıslak içinde ıslak")
•  Taşlanabilir (sertleşme sonrasında)
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  Çözelti içermez, kokusuzdur
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez

*  sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 
kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Yeni Yeni

Toz kaplamalı bir sürgü kapıda kaynak dikişlerinin 
sızdırmaz hale getirilmesi

Çatı kaplamasındaki plastik parçaların yapıştırılması - Kısım 1

Çatı kaplamasındaki plastik parçaların yapıştırılması - Kısım 2
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Flex+bond®

üniversal olarak kullanılabilir

WEICON Flex+bond çok yüksek 
yapıştırma gücü sayesinde profesyonel 
ve özel kullanım için sayısız uygulama 
seçeneği sunmaktadır. 

Hemen hemen tüm malzemeler, örn: 
•  Metal
•  Ahşap
•  Plastik 
•  Cam 
•  Seramik vs. 
birbirleriyle ve kendi içinde birleştirilebilir. 
Bu sayede çeşitli onarımlar, yapıştırmalar 
ve dikiş ile derz sızdırmazlık çalışmaları 
gerçekleştirilebilmektedir.

WEICON Flex+bond 1 bileşenlidir, sürekli elastik kalır 
ve sertleşme sonrasında taşlanabilir ve üzeri boyanabilir 
(ıslak içinde ıslak*).
Özellikler:
•  Sürekli elastik
•  -40°C ila +90°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır, kısa 

süreliğine (2-3 saat) +130°C'ye kadar.
•  Hava şartlarına dayanıklıdır
•  UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Tuzlu suya dayanıklıdır
•  Kokusuz sertleşir
•  Üzeri hemen boyanabilir (”ıslak içinde ıslak”)*
•  Hemen-hemen hiç büzüşmeden ve baloncuk 

yapmadan sertleşir
•  Taşlanabilir
•  Yıpranmaya karşı dayanıklı
•  İzosiyanat ve çözelti içermez
•  Silikon, halojen ve PVC içermez 
  *  sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 

kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Flex 310 M® Paslanmaz çelik
Aşındırmaz, MS polimer bazlı, yüksek yapıştırma gücü 
olan elastik yapıştırıcı. O nedenle paslanmaz çelik, 
alüminyum, tunç metallerin vs dikiş ve derz yerlerinin 
contalanması ve yapıştırma işlemleri için uygundur. 
Flex 310 M Paslanmaz çelik ürünü ayrıca malzemeyle 
(örn. paslanmaz çelik, alüminyum vs) sızdırmazlık ve 
yapıştırıcı maddenin boyasının uyuşması gereken her 
yerde kullanılabilir. 

Uygulama alanları:
•  Metal, kap ve aparat yapımı
•  Gıda sanayi
•  Mutfak yapımı ve sıhhi bölge
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
ve silikonların veya silikon içerikli ürünlerin elverişli 
olmadığı veya istenmediği her yerde.

Özellikler:
•  Korozyona neden olmaz
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Çözelti içermez, kokusuzdur
•  Yıpranmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
•  Üzeri hemen boyanabilir ("ıslak içinde ıslak")
•  Taşlanabilir (sertleşme sonrasında)
*  sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 

kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Yeni

Asansör imalatında paslanmaz çelik elemanların yapıştırılması

Büyük mutfak yapımlarında bağlantı derzlerin sızdırmazlığı için

Model etiketlerinin yapıştırılması

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 
analitik için test enstitüsü

Flex 310 M® Paslanmaz çelik ürünün gıda maddesi 
teknolojisinde yapıştırıcı olarak kullanımı için uygunluk 
sertifikası

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 
analitik için test enstitüsü

Gıda maddeleri teknolojisi için WEICON Flex+bond® 
yapıştırıcısı uygunluk sertifikası

Büyük mutfak yapımlarında bağlantı derzlerin sızdırmazlığı için
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Sertleşmemiş vaziyette WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi

Flex 310 M® 
Klasik

Flex 310 M® 
Kristal

Flex 310 M®

HT 200
Flex 310 M®

Süper Tutuş

Flex 310 M®

Paslanmaz 
çelik

Flex+bond®

Baz: 1 K-MS Polimer

RAL-Renk tonu*1:
beyaz 9003

gri 7000
siyah 9004

şeffaf/
cam berrak

beyaz 9003
gri 7000

beyaz 9003
gri 7000

paslanmaz 
çelik 9023

beyaz 9003
gri 7000

siyah 9004

şeffaf/
cam berrak

İçerik/kap: 310 ml kartuş 290 ml kartuş 85 ml'lik tüp

Yoğunluk g/cm³: 1,44 1,04 1,44 1,62 1,06 1,67 1,04
Akışkanlık: macunumsu

Dayanıklılık/ Akış
(ASTM D 2202) mm:

1 <1 <1 <1 <1 2 <1

Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +35°C*²
(+41°F ila +95°F)

Sertleşme türü: Nemle sertleşir

Sertleşme şartı: +5°C ila +40°C (+41°F ila +104°F) ve %30 ila %95 arası bağıl nem

Kabuk oluşma süresi 
(Dakika):*³

25 8 20 10 10 10 8

Tam
sertleşme hızı:*³

ilk 24 saatte -2-3 mm

Hacim değişikliği
(DIN 52451) %:*³

-1 -3 -4 -2 -3 -3 -3

maks. mm olarak yapıştırma 
çatlağının kapatılması:

5 3 10 10 5 5 3

maks. mm olarak yoğun 
derz eni:

25 5 30 30 25 25 5

Depo dayanıklılığı
(+5°C ila +25°C arası) ay:

12

Sertleşmiş vaziyette WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi
Shore sertliği A (DIN 53505 / 
ASTM D 2240):

42 38 60 50 45 40 40

Kırılmadan esneme (DIN 
53504 / ASTM D 412) %:

650 250 350 600 250 750 310

Saf yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemesinin çekme 
dayanımı  
(DIN 53504 / ASTM D 412):

3,3 N/mm²
(479 psi)

2,0 N/mm²
(290 psi)

2,7 N/mm²
(392 psi)

1,9 N/mm²
(276 psi)

2,4 N/mm²
(348 psi)

1,8 N/mm²
(261 psi)

2,4 N/mm²
(348 psi)

Ortalama çekme dayanıklığı 
(DIN 53283 / ASTM D 1002):*4

2,1 N/mm²
(304 psi)

0,9 N/mm²
(131 psi)

1,7 N/mm²
(247 psi)

1,5 N/mm²
(218 psi)

1,8 N/mm²
(261 psi)

0,7 N/mm²
(102 psi)

1,8 N/mm²
(261 psi)

Yırtılma direnci 
(DIN 53515 / ASTM D 624):

20 N/mm
(114 pli)

17 N/mm
(97 pli)

18 N/mm
(103 pli)

13 N/mm
(74 pli)

10 N/mm
(57 pli)

20 N/mm
(114 pli)

17 N/mm
(97 pli)

Hareket kabiliyeti maks. %: 15 20 20 20 20 20 20

Fungisit (mantar önleyici): hayır

Sıcaklık direnci:
-40°C (-40°F) ila  +90°C 
(+194°F) kısa süreliğine 
(yakl. 2 saat) ila +130°C 

(+266°F)

-40°C (-40,00°C) 

ila +90°C 
(+90,00°C)

-40°C (-40°F) ila +90°C 
(+194°F) kısa süreliğine 

(yakl. 30 dak.) ila +200°C 
(+392°F)

-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F)

-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F)

-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F)

-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F)

Üzeri boyanabilir:*5 sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde 
uygun bir boya kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç) 

Yapı malzemesi sınıfı 
(DIN 4102):

B 2

Muhtemel primer: bkz sayfa 11 primer seçim tablosu

*1 Verilen RAL renk tonlarına yakın uygunlukta.
*² Daha kolay bir çalışma için kartuşlar, tüpler vs. düşük ısılarda kullanılmadan önce oda sıcaklığına (+20°) ısıtılmalıdır.
*³ Normal iklim +23°C ve %50 bağıl nem, DIN 50014'e göre.
*4 Malzeme çifti Alu/Alu Temizleyici S ile temizlenmiş ve yağı giderilmiş, 1 mm tabaka kalınlığında, dakikada 10 mm yırtılma hızı, Fast -Bond gürgen/gürgen, ön işlemsiz, 1 mm tabaka kalınlığı, dakikada 5 mm Yırtılma hızı.
*5 Yukarıda yer alan WEICON 1 bileşenli yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri boya alma sorunu olmayan maddelerden oluşur, örn silikon içermez. Özel bileşim sayesinde bu maddeler boya kaplama sistemleriyle (alkit reçine boya 
 olmayan) boyanabilir veya cilalanabilir. Uyumluluğu kontrol etmek için ön denemelerle uygunluk testi ilgili uygulama şartları altında özel olarak belirlenmelidir. Farklı bileşimler ve maddelerdeki çok yönlülük nedeniyle bu kaçınılmazdır. 
 Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemelerinin tam sertleşmesi bir boya tabakasıyla sadece hafif şekilde geciktirilir.

Teknik özellikler

Ürün

Özellikler
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Solar-Flex®

Çok yapışkan, MS polimer bazlı elastik yapıştırıcı, solar 
endüstrisi için özel. Başlangıçtaki çok yüksek yapışma 
özelliği ve hızlı yapışma gücü yapılanması sayesinde 
dik flanşlarda da yapıştırma işlemine imkân verir. Solar 
ve fotovoltaik sistemlerin montajında bilinen sabitleme 
metotlarının yerine geçer.
 
Uygulama alanları:
•  Solar ve fotovoltaik sistemlerin montajı
•  Modüler bağlantı kutularının yapıştırılması
•  Bağlantı hatlarının sabitlenmesi
•  Etiketleme sistemlerinin yapıştırılması

Özellikler:
•  Dik flanşlarda başlangıçta yüksek yapışma özelliği
•  Nemli tabanlarda dahi geniş yapışma alanı
•  Hava ve UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Çözelti maddesi içermez, kokusuzdur, aşındırmaz
•  Üzeri hemen boyanabilir* (ıslak içinde ıslak)

 *  sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 
kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Aqua-Flex
Nemli ve ıslak zeminler için MS polimer bazlı ideal 
yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. Metaller, birçok 
plastikler, seramik, ahşap, cam, taş ve daha birçok 
malzeme için uygundur, primer olmadan da alüminyum 
ve paslanmaz çelik üzerinde iyi yapışma özelliğe sahiptir.

Uygulama alanları
•  Boru ve su hatlarının yalıtımı
•  Su altındaki fayans ve derzlerin yenilenmesi için*¹

•  Bahçe ve havuz bölgesinde, dekoratif unsurların 
 yapıştırılması için, örn. dere çanakları, PVC dere 
 folyoları vs.
•  Nemli ve sıhhi alanların yalıtımı*²

•  Denizcilik alanındaki onarımlar ve yapıştırma işlemleri
•  Çatı bölgesinde sızan yerlerin kapatılması için*³

Özellikler:
•  Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı 
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  Hava ve UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Hızlı kabuk oluşumu 
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Çözelti içermez, kokusuzdur
*1	 Klorla	bağlantılı	sualtı	uygulamaları	için	uygun	değildir.
*2 Bakteri	oluşması	mümkündür.
*3	 bitüminöz	tabanlarla	uyuşmaz.

Speed-Flex®

MS Polimer bazlı son derece yüksek ilk yapışma 
özellikli, üniversal kullanılabilir güçlü yapıştırıcı. cıvata, 
çivi, perçin gibi geleneksel bağlantı elemanların yerine 
geçer, Speed-Flex macunsuz ve dayanıklıdır, dış ve iç 
mekanda dikey flanşlarda dahi yapıştırılabilir.

Uygulama alanları:
Özellikle de dik flanşlarda, ek bir tespit mümkün değilse 
ya da istenilmiyorsa, örneğin:
•  Duvar, tavan ve tabana posta kutusu, tabela, kablo 
 kanalı vs montajı
•  Süpürgelikler ve köşe yapıştırması
•  Yalıtım panelleri gibi, yalıtım malzemesi sabitleme

Özellikler:
•  Başlangıçta yüksek yapışma özelliği
•  Macunumsu, dayanıklı
•  Silikon, izosiyanat ve halojen içermez
•  Kokusuz ve büzüşmeden sertleşir 
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  Hava ve UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Üzeri hemen boyanabilir* (ıslak içinde ıslak)

* sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde uygun bir boya 
 kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç)

Ahşap üzerine paslanmaz çelik sac yapıştırılması

Paslanmaz çelik gövde içerisindeki cam diskleri 
sızdırmazlık ve yapıştırma

Yeni

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 
analitik için test enstitüsü

Gıda maddeleri teknolojisi için WEICON Aqua-Flex 
yapıştırıcısı uygunluk sertifikası

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 
analitik için test enstitüsü

Gıda maddeleri teknolojisi için WEICON Speed Flex®  
yapıştırıcısı uygunluk sertifikası
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Flex 310

Poliüretan bazlı elastik ve çok yapışkan yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemesi (PUR): Metaller, birçok plastikler, 
seramik, ahşap, cam, taş ve daha birçok malzeme için 
sızdırmazlık ve yapıştırma işlemleri için uygulanabilir.

Uygulama alanları:
•  Hazne ve aparat imalatı
•  Karoser, konteynır ve taşıt imalatında
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
•  Boru hatları ve armatür üretimi
•  Enerji ve elektronik sektörü
•  Yalıtım ve izolasyon teknolojisi
ve plastik teknolojisi ile silikonların elverişsiz olduğu 
birçok alanda. 

Özellikler:
•  Sertleşme sonrası üzeri boyanabilir* ve cilalanabilir
•  Kokusuz sertleşir
•  Hava ve UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı
•  Akmaz, macunsu
•  Silikon içermez.
•  Köpürmez

Yapışmadaki iyileşme WEICON primer (astar) kullanımı 
yoluyla elde edilir (bkz. sayfa 10).
* uygun bir boya kaplama sistemiyle (alkit reçine boya hariç)

Fast-Bond
Konstrüksiyon ve montaj yapıştırıcısı

Hızlı sertleşen, çok amaçlı tek bileşenli inşaat ve montaj 
yapıştırıcıları poliüretan (PUR) bazlı. 

MDF, ahşap, sunta, lif ve alçı, panel, beton, mermer, 
doğal ve sentetik taş, seramik, alçı, metaller, sert köpük 
(Örn. Sytropor) için uygundur.

Uygulama alanları:
•  Süpürgelikler ve köşe yapıştırması
•  Merdiven basamakları sabitleme
•  Çerçeveleri, kapı ve pencereleri * yapıştırma
•  Trabzanların montajı
•  İzolasyon malzemelerini sabitleme örn. İzolasyon 
 levhaları
•  Metal eşikleri yapıştırma
•  Kablo kanalları duvar ve taban montajı
•  Metal çerçeveleri sabitleme
•  Duvar içerisine dübel yapıştırma

Özellikler:
•  Sertleşme sonrası üzeri boyanabilir* ve cilalanabilir
•  Hava ve UV ışınlarına dayanıklıdır
•  Kokusuz sertleşir
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı
•  Akmaz, macunsu
•  Silikon ve çözelti içermez
* DIN EN 204 D4'e göre suya dayanıklı yapışma

MDF plaka ile çinko plaka geçiş noktasındaki ek yer yalıtımı

Paslanmaz çelik plakalarda sızdırmazlık işlemi ve yapıştırma

Gözenekli beton üzerine sert 
köpük plakaların yapıştırılması

Ahşap çerçevelerde açılı yapıştırma
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Sertleşmemiş vaziyette WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi

Aqua-Flex Solar-Flex® Speed-Flex® Flex 310 Fast-Bond

Baz: 1 K-MS Polimer 1 K.-Poliüretan

RAL-Renk tonu*1:
beyaz 9003

gri 7000
siyah 9004

beyaz 9003
gri 7000

beyaz 9003
gri 7000

beyaz 9003
gri 7001

siyah 9005
bej 9010

İçerik/kap: 310 ml kartuş 290 ml kartuş 310 ml kartuş 300 ml kartuş 310 ml kartuş

Yoğunluk g/cm³: 1,44 1,62 1,60 1,17 1,50
Akışkanlık: macunumsu aşırı kıvamlı macunumsu

Dayanıklılık/ Akış
(ASTM D 2202) mm:

1 <1 <1 1 >1

Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +35°C*²
(+41°F ila +95°F)

Sertleşme türü: Nemle sertleşir

Sertleşme şartı:
5°C ila +40°C arası (+41°F ila +104°F arası) ve %30 ila %95 bağıl nem, 

Aqua-Flex su altında da sertleşir
5°C ila +35°C arası (+41°F ila +95°F arası) 

%40 ila %70 arası bağıl nem

Kabuk oluşma süresi 
(Dakika):*³

25 10 10 45 3

Tam sertleşme hızı:*³ ilk 24 saatte 3 mm

Hacim değişikliği
(DIN 52451) %:*³

-1 -2 -1 -6 Artış

Yapıştırma çatlağının 
kapatılması maks. mm:

5 10 5 5 10

Yalıtıcı derz eni maks mm: 25 30 5 25 ---

Depo dayanıklılığı
(+5°C ila +25°C arası) ay:

12

Sertleşmiş vaziyette WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi
Shore sertliği A (DIN 53505 / 
ASTM D 2240):

42 50 58 48 ---

Kırılmadan esneme (DIN 
53504 / ASTM D 412) %:

650 600 230 450 ---

Saf yapıştırıcı ve sızdırmazlık
malzemesinin çekme 
dayanımı 
(DIN 53504 / ASTM D 412):

3,3 N/mm²
(479 psi)

1,9 N/mm²
(276 psi)

2,2 N/mm²
(319 psi)

2,0 N/mm²
(290 psi)

10 N/mm²
(1.450 psi)

Ortalama çekme dayanıklığı 
(DIN 53283 / ASTM D 1002):*4

2,1 N/mm²
(304 psi)

1,5 N/mm²
(218 psi)

1,3 N/mm²
(189 psi)

1,6 N/mm²
(232 psi)

11 N/mm²
(1.595 psi)

Yırtılma direnci 
(DIN 53515 / ASTM D 624):

20 N/mm
(114 pli)

13 N/mm
(74 pli)

10 N/mm
(57 pli)

9 N/mm
(51 pli)

---

Hareket emilimi maks. %: 15 20 15 10 ---

Fungisit (mantar önleyici): hayır

Sıcaklık direnci:
-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F) 

kısa süreli (yakl. 2 saat)
ila +130°C (+266°F)

-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F)

-40°C (-40°F) ila 
+80°C (+80,00°C) 

kısa süreli (yakl. 2 saat)
 ila +120°C (+120,00°C)

-40°C (-40°F) ila 
+90°C (+194°F) 

kısa süreli (yakl. 2 saat)
ila +120°C (+120,00°C)

-30°C (-22°F) ila +100°C 
(+212°F)  WATT 91

Üzeri boyanabilir:*5 sadece "ıslak içinde ıslak", malzeme sürüldükten sonra 3 saat içerisinde 
uygun bir boya kaplama sistemiyle (alkit reçine boyalar hariç) Islak içinde ıslak veya tam sertleştikten sonra

Yapı malzemesi sınıfı 
(DIN 4102):

B 2

Muhtemel primer:  bkz sayfa 11 primer seçim tablosu ---

*1 Verilen RAL renk tonlarına yakın uygunlukta.
*² Daha kolay bir çalışma için kartuşlar, tüpler vs. düşük ısılarda kullanılmadan önce oda sıcaklığına (+20°) ısıtılmalıdır.
*³ Normal iklim +23°C ve %50 bağıl nem, DIN 50014'e göre.
*4 Malzeme çifti Alu/Alu Temizleyici S ile temizlenmiş ve yağı giderilmiş, 1 mm tabaka kalınlığında, dakikada 10 mm yırtılma hızı, Fast -Bond gürgen/gürgen, ön işlemsiz, 1 mm tabaka kalınlığı, dakikada 5 mm Yırtılma hızı.
*5 Yukarıda yer alan WEICON 1 bileşenli yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri boya alma sorunu olmayan maddelerden oluşur, örn silikon içermez. Özel bileşim sayesinde bu maddeler boya kaplama sistemleriyle (alkit reçine boya 
 olmayan) boyanabilir veya cilalanabilir. Uyumluluğunu kontrol etmek için ön denemelerle uygunluk testi ilgili uygulama şartları altında özel olarak belirlenmelidir. Farklı bileşimler ve maddelerdeki çok yönlülük nedeniyle bu kaçınılmazdır. 
 Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemelerinin tam sertleşmesi bir boya tabakasıyla sadece hafif şekilde geciktirilir.

Dönüştürme faktörleri, bkz sayfa 14.

Teknik özellikler

Ürün

Özellikler
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Malzeme MS-Polimerler (POP) bazlı Poliüretan (PUR) bazlı

ABS Yüzey temizleyicisi + Primer K 200 Yüzey temizleyicisi + Primer K 200

Alüminyum

çıplak Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + pütürlendirme + Primer M 100

kromlaştırılmış Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

eloksal Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

toz kaplı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

astarlı Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

boyalı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

EPDM Yüzey temizleyicisi + Primer K 200 yapışma yok

GFK
(Polyester, epoksit)

düz/pütürlü taraf Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

Dokuma halı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

El laminat Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

Cam
ham, şeffaf Yüzey temizleyicisi + Primer M 100** Yüzey temizleyicisi + Primer M 100**

seramik kaplamalı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

Ahşap
fenol kaplı yapışma yok Yüzey temizleyicisi + pütürlendirme + Primer M 100

ham nemli siliniz + Primer S 300 nemli siliniz + Primer S 300

PA (Polyamit) Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

PIR sert köpük (Poli izosiyanürat) Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

PMMA (Pleksiglas) Yüzey temizleyicisi + Primer M 100* Yüzey temizleyicisi + Primer M 100*

Polywood ince pütürlendirme + Yüzey temizleyicisi ince pütürlendirme + Yüzey temizleyicisi

PP/PE Yüzey temizleyicisi + Primer P 400* Yüzey temizleyicisi + Primer P 400*

BG
Sert köpük Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

Plakalar, darbeye dayanıklı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100* yapışma yok

PUR sert köpük (Poliüretan) Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

PVC
Plakalar Yüzey temizleyicisi + Primer K 200 Yüzey temizleyicisi + Primer K 200

Sert köpük Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

çelik

çıplak Yüzey temizleyicisi + Primer K 200 Yüzey temizleyicisi + Primer K 200

kromlaştırılmış Yüzey temizleyicisi Yüzey temizleyicisi

folyolu Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 yapışma yok

astarlı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

boyalı Yüzey temizleyicisi + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

toz kaplı Yüzey temizleyicisi + Primer K 200 Yüzey temizleyicisi + Primer M 100

VA (Paslanmaz çelik) Yüzey temizleyicisi + pütürlendirme + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + pütürlendirme + Primer M 100

galvanizli Yüzey temizleyicisi + pütürlendirme + Primer M 100 Yüzey temizleyicisi + pütürlendirme + Primer M 100

Temiz ve yağsız yüzeyler iyi yapışma sonuçları için temel gereksinimlerdir. Primer kullanımı sayesinde, yapışma ek 
olarak pek çok çalışma malzemesi üzerinde önemli ölçüde arttırılabilir. 

* Ön denemeler gereklidir               ** Arkadan gelen UV ışınlarına karşı koruyunuz

Primer M 100:  Metal, plastik, boyalı yüzeylerde, emaye, seramik, kaplamalı cam gibi emici olmayan yüzeylerde ön 
işlem yapmak için.

Primer K 200:  Emici olmayan ve boyalı plastik yüzeyler ve EPDM gibi elastomerde ön işlem yapmak için.
Primer S 300:  Pütürlü ve emici zeminlerde ön işlem yapmak için.
Primer P 400:  TPE, PE, PP ve zor yapışan elastomerler gibi poliolefinlere ön işlem yapmak için.

Yüzey hazırlama/ön işleme bilgileri



11

Silikon A
- asetat bağlayıcı -

Güçlü yapıştırıcı, sürekli elastik silikon yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemesi. Endüstriyel alanda kaliteli 
uygulamalar için özel geliştirilmiştir.
Alüminyum, çelik, cam, seramik ve diğer birçok çalışma 
malzemesi üzerinde mükemmel yapışma özelliği.

Uygulama alanları:
•  Makine ve tesis yapımı
•  Havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi
•  Enerji ve elektronik sektörü
•  Fuar ve mağaza yapımı
•  Reklam tekniği 

Özellikler:
•  UV dayanıklılığı çok iyi
•  Yüksek basınç dayanımı
•  Kırılmadan esneme > %500
•  Primersiz birçok çalışma malzemesi üzerine çok iyi 
 yapışır
•  Yıpranmaya karşı mükemmel dayanıklılık
•  Kimyasallara karşı iyi dayanıklı
•  200°C ısıya kadar dayanıklıdır

Silikon
WEICON Silikonlar cam ve metal yapıları yapıştırmak ve 
şanzıman parçaları ile flanşlarda sızdırmazlık için kalıcı 
elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleridir. 

Geniş bir uygulama yelpazesi yanı sıra, kendilerini 
(300°C'ye kadar) çok yüksek sıcaklık dayanımı ile 
gösterirler. WEICON silikonlar UV direnci ve yıpranma, 
hava koşullarına karşı çok iyi bir dirence sahiptir ve birçok 
kimyasal ve mekanik etkilere karşı dirençlidir.

WEICON silikonlar endüstriyel alandaki yüksek 
talepleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. Neredeyse hiç 
büzülmeden oda sıcaklığında sertleşirler ve %100 katı 
maddeden oluşurlar.

Uygulama alanları arasında araç, makine ve tesis yapımı, 
araç üretim, hassas mekanik, filtre yapımı ve yapı 
hizmetleri sayılabilir.

Elektroteknik alanda elektrik hatları yüksek dielektrik 
dayanım sayesinde mükemmel şekilde yalıtılabilir.

Contaların (her boyutta), kalıpların, dökme kalıpların ve 
prototiplerin üretimi için de kullanılabilir.

Birçok malzeme kendi içinde ve birbiriyle birleştirilebilir. 
WEICON silikonları birçok yüzeye yapışır, örn.
•  Alüminyum ve çelik
•  Cam, cam elyaf ve seramik
•  Duro ve termoplastik plastikler ve tunç metallar (sadece 

WEICON Silicon N uygundur)
•  Ahşap ve birçok farklı malzemede

WEICON Silikonları basınca ve kimyasallara ve birçok 
ortama* dayanıklıdır, örn.
•  Yağ ve yakıt
•  Tatlı ve tuzlu su
•  Endüstriyel atık gazlar 
•  Temizlik maddesi
•  Asitler ve kostikler

Çeşitli uygulamalar için birçok değişik tipte ürün 
sunulmaktadır.

* Dayanıklılık listesi, bkz sayfa 15.

Paslanmaz çelik gövde içerisinde cam levha yalıtımı

Paslanmaz çelik gövde içerisinde cam levha yalıtımı - 
Yakın çekim
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Silikon N
- nötr bağlayıcı -

Nötr, bağlayıcı, aşındırmaz, silikon yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemesi. Tüm metaller, cam, seramik ve 
diğer birçok çalışma malzemesi üzerinde mükemmel 
yapışma özelliği. 
Özel bir birleşme sistemi (oksim) sayesinde asetat 
bağlayıcı silikonlara göre alüminyum, tunç metaller 
üzerinde korozyon oluşmaz. Hassas plastik yüzeylerde 
(PC, PMMA, uygulanırken gerilime bağlı çatlamalar 
oluşmaz.

Uygulama alanları:
•  Plastik işleme
•  Elektronik sanayi
•  Enerji teknolojisi (örn. solar tesisler)
•  Fuar ve mağaza yapımı
•  Reklam tekniği
•  Lamba endüstrisi

Özellikler:
•  Polikarbonat ve akrilik cam için uygun (ön deneme 
 gereklidir)
•  Tunç metaller için de uygun- aşındırmaz
•  Primersiz birçok iş maddesi üzerine çok iyi yapışır
•  Kırılmadan esneme yakl. %800
•  Hava ve yıpranmaya karşı mükemmel dayanım
•  UV dayanıklılığı çok iyi
•  Kimyasallara karşı iyi dayanıklı
•  +180°C ısıya kadar dayanıklıdır.

Silikon F
- sıvı, kendiliğinden yayılır -

Sıvı, kendiliğinden yayılan döküm ve kaplama malzemesi
Özel olarak elastik yapıştırma, yalıtım ve emprenye 
işlemleri için. Ayrıca sızdırmazlık ve teknik elemanlarının 
(maks. 10 mm) sızdırmazlığı için.

Alüminyum, çelik, cam, seramik ve diğer birçok çalışma 
malzemesi üzerinde mükemmel yapışma özelliği.

Uygulama alanları:
•  Makine ve tesis yapımı
•  Plastik işleme
•  Enerji ve elektronik sektörü
•  Fuar ve mağaza yapımı
•  Reklam tekniği

Özellikler:
•  Kendiliğinden yayılan, boyanabilir
•  Primersiz birçok iş maddesi üzerine çok iyi yapışır
• Yüksek basınç dayanımı
•  Kırılmadan esneme yakl. %370
•  Hava ve yıpranmaya karşı mükemmel dayanım
•  UV dayanıklılığı çok iyi
•  Kimyasallara karşı iyi dayanıklı
•  +180°C ısıya kadar dayanıklıdır.
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Black-Seal - Özel silikon -

Yağ, gres ve ısıya karşı dayanıklı silikon yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemesi. Özellikle yağ ve grese karşı 
yüksek dayanıklılık gereken yapıştırma ve sızdırmazlık 
işlemleri için uygundur. Alüminyum, çelik, cam, seramik 
ve diğer birçok çalışma malzemesi üzerinde mükemmel 
yapışma özelliği.

Uygulama alanları:
• Şanzıman, valf ve gövde kapağı
•  Yağ küvetleri ve yağ pompaları
•  Su pompaları
•  Şanzımanlar ve akslar
•  Flanşlar
•  Tanklar ve kaplar

Özellikler:
•  Mükemmel olarak yağ, gres ve ısıya dayanıklı
•  Basınca dayanımı iyi
•  Kontrollü kaynak ilişkisi
•  Yüksek sızıntı emniyeti
•  UV dayanıklılığı çok iyi
•  Yıpranma dayanımı iyi
•  Kırılmadan esneme yakl. %500
•  300°C yüksek ısıya kadar dayanıklıdır
•  Renk: Siyah

Black-Seal pratik sıkıştırılmış paketler (200 ml) olarak da 
temin edilebilir. Bu varyantın işlemi için kartuşlu tabanca 
gerekli değildir.

HT 300
- yüksek sıcaklığa dayanıklı -
 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, güçlü yapıştırıcı, silikon 
yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi. Özellikle ısı yüküne 
maruz kalan, elastik yapıştırma veya dolgu için uygundur.
Alüminyum, çelik, cam, seramik ve diğer birçok çalışma 
malzemesi üzerinde mükemmel yapışma özelliği.

Uygulama alanları:
• Sanayi fırınları
• Duman gazı sistemleri
• Kalorifer sistemleri
• Atık gaz hatları
• Isı dolapları ve fırınları

Mükemmel ürün özellikleri (örneğin, devamlı elastikiyet) 
-60° C ile +300 °C arası tüm sıcaklık aralığında devamlı 
kalır.

Özellikler:
•  300°C yüksek ısıya kadar dayanıklıdır.
•  UV dayanıklılığı çok iyi
•  Hava ve yıpranmaya karşı mükemmel dayanım
•  Kimyasallara karşı iyi dayanıklı
•  Kırılmadan esneme yakl. %500
•  Renk: kırmızı

Kalorifer sistemlerinin sızdırmaz hale getirilmesi
Motor kapağının sızdırmaz hale getirilmesi yalıtımı
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Sertleşmemiş vaziyette WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi

Silikon A Silikon N Silikon F HT 300 Black-Seal

Baz: 1-K. Asetat 1-K. Oxim 1-K. Asetat 1-K. Asetat 1-K. Asetat

RAL-Renk tonu*1 şeffaf
beyaz 9003

alüm. grisi 7037
siyah 9005

şeffaf
saydam olmayan

kırmızı 3016 siyah 9005

İçerik/kap:

310 ml kartuş

/ 200 ml'lik boya 
tabancası

85 ml'lik tüp / 85 ml'lik tüp
Yoğunluk (g/cm³): 1,03 1,25 1,03 1,03 1,28 1,06
Akışkanlık: macunumsu macunumsu 11.000 mPa.s macunumsu macunumsu
Dayanıklılık/ Akış
(ASTM D 2202) mm: 1 1 sıvı 1 >1

Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +35°C*² arası (+41°F ila +95°F arası)

Sertleşme türü: Nemle sertleşir
Sertleşme şartı:  +5°C'den itibaren +40°C'ye kadar (+41°F ila +104°F arası) ve %30 ila 95% bağıl nem
Kabuk oluşma süresi (Dakika):*³ 7 7 15 7 7
Tam sertleşme hızı:*³ ilk 24 saatte -2-3 mm
Hacim değişikliği
(DIN 52451) %:*³ -1 -2 -9 -1 -3

Yapıştırma çatlağının kapatılması
maks. mm: 5 5 2 5 5

Yalıtıcı derz eni
maks. mm:  25

Depo dayanıklılığı Aylar
(+5°C ila +25°C arası): 12

Sertleşmiş vaziyette WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi
Shore sertliği A (DIN 53505 / 
ASTM D 2240): 20 25 23 35 30

Kırılmadan esneme (DIN 53504 / 
ASTM D 412) %: >500 800 370 500 500

Saf yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemesi çekme dayanımı (DIN 
53504 / ASTM D 412) N/mm²:

1,3 N/mm²
(189 psi)

1,3 N/mm²
(189 psi)

1,8 N/mm²
(261 psi)

2,0 N/mm²
(290 psi)

2,0 N/mm²
(290 psi)

Ortalama çekme dayanıklığı 
(DIN 53283 / ASTM D 1002):*4

0,8 N/mm²
(116 psi)

0,8 N/mm²
(116 psi)

0,8 N/mm²
(116 psi)

1,3 N/mm²
(189 psi)

0,7 N/mm²
(102 psi)

Yırtılma direnci 
(DIN 53515 / ASTM D 624):

4,0 N/mm
(23 pli)

6,0 N/mm
(34 pli)

3,6 N/mm
(21 pli)

6,0 N/mm
(34 pli)

4,0 N/mm
(23 pli)

Hareket kabiliyeti maks. %: 25 25 / 15 20

Sıcaklık direnci: -60°C (-76°F) ila +200°C (+392°F)
-40°C (-40°F) ila 
+180°C (+356°F)

-40°C (-40°F) ila 
+180°C (+356°F)

-60°C (-76°F) ila +280°C 
(+536°F) kısa süreli (yakl. 
2 sa.) +300°C (+572°F)

-60°C (-76°F) ila +280°C 
(+536°F) kısa süreli (yakl. 
2 Saat) +300°C (+572°F)

Katı madde payı %: 100 100 90 100 96  
Geçiş direnci: 2,5 x 1015 Ω/cm 7 x 1016  Ω/cm 7 x 1014  Ω/cm 2,5 x 1015  Ω/cm 2,5 x 1015 Ω/cm
Darbeyle parçalanmaya 
karşı dayanıklılık: 21 kV/mm 15 kV/mm 16 kV/mm 21 kV/mm 21 kV/mm

Isı iletme kabiliyeti: 0,3 W/m•K 0,3 W/m•K 0,3 W/m•K 0,3 W/m•K 0,3 W/m•K
Üzeri boyanabilir: Üzeri boyanamaz
Yapı malzemesi sınıfı (DIN 4102): B 2

 

*1 Verilen RAL renk tonlarına yakın uygunlukta. *² Daha kolay işlem yapmak için kartuşlar uygulama öncesi düşük ısıdan oda sıcaklığına (+20°) ısıtılmalıdır.
*³ Normal iklim +23°C ve %50 bağıl nem DIN 50014'e göre. *4 malzeme çifti Alu/Alu Temizleyici S ile temizlenmiş ve yağı arındırılmıştır, 1 mm tabaka kalınlığı, dakikada 10 koparma hızı.

Teknik özellikler
Ürün

Özellikler

Sarfiyat hesaplaması için formül
5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

ml/m m/Kart. ml/m m/Kart. ml/m m/Kart. ml/m m/Kart. ml/m m/Kart.

5 mm 25 12,4 30 10,3
6 mm 30 10,3 36 8,6
8 mm 40 7,75 48 6,5 64 4,8
10 mm 50 6,2 60 5,2 80 3,9 100 3,1
12 mm 60 5,2 72 4,3 96 3,2 119 2,6
15 mm 75 4,1 90 3,4 120 2,6 148 2,1 182 1,7
18 mm 108 2,9 144 2,2 182 1,7 221 1,4
20 mm 160 1,9 194 1,6 240 1,3
25 mm 258 1,2 300 1,0

Fugentiefe

Fugenbreite Dönüştürme faktörleri
(°C x 1,8) +32 = °F  MPa x 145 = psi
kV/mm x 25,4 = V/mil MPa x 0,145 = KSI
mm / 25,4 = inç  mPa.s = cP
µm / 25,4 = mil  N.m x 8,851 = lb.ft
N x 0,225 = lb  N.m x 0,738 = lb.ft
N/mm x 5,71 = lb/in  N.mm x 0,142 = oz.in
N/mm x 5,71 = pli  kg x 2,2046 = lb
N/mm² x 145 = psi



15

Fl
ex

 3
10

 M
 ®

K
la

si
k

Fl
ex

 3
10

 M
®

K
ris

ta
l

Fl
ex

 3
10

 M
®

H
T 

20
0

Fl
ex

 3
10

 M
®

S
üp

er
 T

ut
uş

Fl
ex

 3
10

 M
®

P
as

la
nm

az
 ç

el
ik

Fl
ex

+
bo

nd
®

S
pe

ed
-F

le
x®

A
qu

a-
Fl

ex

S
ol

ar
-F

le
x®

Fl
ex

 3
10

Fa
st

-B
on

d

S
ili

ko
n 

A

S
ili

ko
n 

N

S
ili

ko
n 

F

H
T 

30
0

B
la

ck
-S

ea
l

 Aseton - - - - - - - - - - - + o o + +

 Alkol o o o o o o o o o o o + + + + +

 Konsantre formik asit - - - - - - - - - - - + - o + +

 Amonyak %10 + o + + o + + + + o o + + + + +

 Benzin (92 ila 100 Oktan) - - - - - - - - - - - + o o + +

 Dizel / kalorifer yakıtı - - - - - - - - - - - o - - o +

 Etil glikol - - - - - - - - - - - + + + + +

 Asetik asit >%5 + - + + - + + + + - - + o + + +

 Etanol - - - - - - - - - - - + + + + +

 Freon - - - - - - - - - - - - - - + o

 Antifriz + + + + + + + + + + + + + + + +

 Şanzıman yağı - - - - - - - - - - - o - - o +

 Gliserin (Glikol) + o + + o + + + + + + + + + + +

 Hidrolik yağı o - o o - o o o o o o + - o + +

 Yakıcı alkali %20 o o o o o o o o o + + - - - - -

 Keton - - - - - - - - - - - o o o o o
 Soğutucu gres,
 Suyla inceltilebilir + o + + o + + + + + + + + + + +

 Boya inceltici - - - - - - - - - - - o - - + +

 İnceltilmiş eriyikler, + + + + + + + + + + + + + + + +

 Metanol - - - - - - - - - - - + - o + +

 Metil-etil -keton - - - - - - - - - - - + o o + +
 Motor yağı 
 Mineralli/sentetik - - - - - - - - - - - + - o + +
 Motor yağı 
 mineralli/sentetik, +140°C - - - - - - - - - - - o - - o +

 Kostik soda %20 - - - - - - - - - o o + o o + +

 Fosforik asit %5 - - - - - - - - - - - + o o + +

 Konsantre fosforik asit - - - - - - - - - - - - - - - -

 2-Propanol - - - - - - - - - o o + o o + +

 Nitrik asit %5 - - - - - - - - - - - + o o + +

 Hidroklorik asit %5 - - - - - - - - - - - + o o + +

 Tuzlu su / deniz suyu + + + + + + + + + + + + + + + +

 Sülfürik asit %5 - - - - - - - - - - - + o o + +

 Konsantre silikon yağ + + + + + + + + + + + + + + + +

 Yemeklik yağ/ bitkisel yağ o o o o o o o o o o o + + + + +

 Toluol - - - - - - - - - - - + o + + +

 Yıkama benzini - - - - - - - - - - - + o o + +

 Su + + + + + + + + + + + + + + + +

 Su, +90°C + - + + - + + + + - - + + + + +

 Oksijenli su %3 + - + + - + + + + - - + + + + +

 Beyaz yağ - - - - - - - - - - - + + + + +

 Ksilol - - - - - - - - - - - + o o + +

 Sitrik asit %10 - - - - - - - - - - - + + + + +

WEICON 1-K. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemelerinin sertleşme sonrası kimyasal direnci

Ürün

Özellikler

+ = dayanıklı     0 = zaman kısıtlı     - = dayanıksız                  
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Elastik 1-K. WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemeleriyle optimum yapıştırmalar yüzeylerin özenle 
hazırlanmış olmasına bağlıdır. Kir, toz, pas, yağ ve 
yağlama yağlarının ve diğer kirlerin (örn. ayırıcı madde) 
yapışma üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır.

Kullanılmadan önce mutlaka şu noktalara dikkat edilmesi 
gerekmektedir:

Yüzey hazırlığı
Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olacaktır. Yağ, gres, 
toz ve kir gibi birçok yüzey kirleticileri WEICON yüzey 
temizleyicisi ile temizlenebilir. 

Çok kirlenmiş metal yüzeyleri için WEICON Temizleyici 
Sprey S'yi öneririz; eski boya kalıntılarını veya yapıştırıcı 
kalıntılarını temizlemek için WEICON sızdırmazlık ve 
yapıştırıcı madde temizleyicisi uygundur.

Yüzey ön işlemi
Birçok çalışma malzemesi birlikte ve kendi içinde iyi 
yapışabilmektedir. Belirli malzemeler veya yüksek 
gerekliliklerde bir primer kullanılmasını öneririz. Bununla 
ilgili detaylı bilgileri sayfa 10'da primer seçim tablosunda 
bulabilirsiniz.

Örn. taşlama veya kumlama ile yapılan mekanik yüzey 
ön işlemi sayesinde yapışma özelliği çok daha iyileşebilir.

Uygulama hakkında bilgiler
Uygulama
WEICON e lastik 1-K. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemeleri ya tüplerde ya da Euro- kartuşları içerisinde 
teslim edilir (Black-Seal aynı zamanda 200 ml'lik Pres 
paketli). Euro-kartuşları basınçlı tabanca veya bir 
otomatik dozajlama sistemiyle işlenir.
WEICON Speed-Flex'in işlenmesi sadece profesyonel 
kalitede bir basınçlı tabanca ile gerçekleştirilmelidir 
(WEICON Kartüş Tabancası "özel"). 

Yapışacak parçaların ek yerleri
İdeal bir nemlenme sağlamak için yapışacak parçaların 
yapıştırıcı üzerinde birinci tabaka oluşmadan birleştirilmesi 
gerekir (kabuk oluşma zamanı).

Sertleşme
Tüm elastik 1-K. WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemeleri nem etkisi altında sertleşirler. Sertleşme 
süreci yüzeyde başlar ve içe doğru yayılır. 
%50 bağıl nemde ve +23°C'de derinlemesine sertleşme 
yakl. 3 mm/24 saat.

Bölgesel yapışmalar ve büyük tabaka kalınlıkları daha 
uzun sürede sertleşir, çünkü nem artık sertleşmiş olan 
tabakaların içerisine çok hızlı şekilde nüfuz edemez.

Daha yüksek sıcaklıklar veya daha yüksek nem 
sertleşmeyi hızlandırır, daha düşük sıcaklıklar veya düşük 
nem sertleşmeyi yavaşlatır.

Dayanıklılık
WEICON elastik 1-K. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi 
amaca uygun bir kullanım ilebirçok malzemeye göre 
%100 sertleşme sonrası çok daha dayanıklıdır (bkz.
tablo sayfa 16).

Depolama
Açılmamış vaziyette ve depolama ile normal iklim 
şartlarında (+23°C ve %50 bağıl nem) WEICON elastik 
1-K. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri tipine göre 
9 - 12 ay dayanabilir.

İç yapılanmalarda çelik konstrüksiyonların yapıştırılması



17

Uygulama örnekleri

Flex 310 M HT 200 - Sıkı geçme aralığının kapatılması ve 
arkasından tozla kaplanması

Speed-Flex - Süpermarketlerdeki buzdolabı 
kapılarının imalatı için otomatize uygulama

Flex 310 M Kristal - Eski yapılarda balkonların 
yenilenmesi için

Fast-Bond - Gözenekli beton üzerindeki sert 
köpüklü plakaların yapıştırılması

Fast-Bond - Gözenekli beton içerisine boru kelepçe 
bağlantısının yapıştırılması

HT 300 - Kalorifer sistemlerinde sızdırmazlık

Flex 310 M Klasik - model yapım sektöründe yapıştırma/
sızdırmaz hale getirme

Flex 310 M Kristal - mavi boyalı camın MDF plaka 
üzerine yapıştırılması

Speed-Flex - İç bina yapılandırmasında duvar 
kaplamalarının yapıştırılması için

Silicon F - Buji fişleri için silikondan siyah koruyucu kapak

Speed-Flex - Gaz için dolum tesislerinde açıklama levhaları 

Fast-Bond - Pervazların yapıştırılması için

Flex 310 M Süper Tutuş - Hatların sabitlenmesi için

Speed-Flex - Ahşap üzerine paslanmaz çelik 
sacların yapıştırılması için

Flex 310 M Klasik - Altın oksit yapılı paslanmaz 
çelik levhalar, duvar kaplaması olarak

Flex 310 M Klasik - Buz fabrikasında dolum 
tesisinin yalıtılması için

Silicon A - Kontrol ünitesinin yalıtılması için

Flex 310 M Klasik - Çelikten döner merdiven 
basamakları (Granit taşlı basamak)



Gözenekli beton üzerine sert 
köpük plakaların yapıştırılması
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Yüzme havuzunun sınır taşlarının 
yapıştırılması için

1 Komponentli
Elastik Yapıştırma 
ve Sızdırmazlık 
Malzemeleri 

• Esnek
• çok yapışkan 
• Dayanıklı

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Mahallesi  
Yalçın Koreş Caddesi · Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3 
34530 Yenibosna – Istanbul

Tel.:  +90 (0) 212 465 33 65
Faks:  +90 (0) 212 465 33 22

www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr


