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Aktif Sıvı Maddeler
Çevre güvenliği, ekonomiklik ve çalışma-işletme 
emniyeti- bunlar her kurumun mutlaka yerine getirmesi 
gereken gerekliliklerdir. Bu gerekliliklere uygun ürünler 
ve işleme sitemleri bu sebeple gittikçe daha fazla önem 
kazanmaktadır.

WEICON Aktif Sıvı Maddeler bu talepleri fazlasıyla yerine 
getirmektedir:
•  Bunlar yanıcı ayırıcı maddeler içermez
•  Zahmetli ve maliyetli imha işlemleri gerektirmez
•  Emisyonu azaltır
•  Daha az ambalaj atığı
•  Sadece saf etken maddesi işlenir

WEICON Aktif Sıvı Maddeleri aşağıdaki alanlarda 
kullanılabilir:
•  Temizleme ve yağdan arındırma
•  Yağlama ve bakım
•  Çözme ve ayırma
•  Yüzey ve pas koruması

Temizleme ve yağdan arındırma

Temizleyici S

Temizleyici S temizlik maddesi tüm metaller, cam, 
seramik ve sayısız plastik maddeyi temizler ve yağlardan 
arındırır. PVC, PMMA (pleksiglas), polistirol ve basit cilalar 
gibi termoplastlar sökülebilir. 
Konvansiyonel incelticilerden farklı olarak bu Temizleyici 
S kalıntı bırakmadan buharlaşır.

Uygulama alanları
•  Astarlama ve boyama öncesi hazırlık ürünü
•  Makine parçalarının ve aletlerin temizlenmesi
•  Yağlı, zeminin etkiyi olumsuz yönde etkileyebileceği 

maddeleri kullanmadan öncesi için özel bir üründür.
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WEICON Atölye Temizleyici

Atölye Temizleyici tüm metalleri, plastikleri, lastikleri, 
camı, seramiği ve ahşabı temizler ve yağını giderir. Güçlü 
biçimde yağ, gres, reçine, kurum, mum, nikotin, böcek 
ilacını, bitumen ve zift kalıntılarını çözer. 

Atölye Temizleyici solvent, emülgatör ve fosfat içermez, 
yağ ayırıcı ile uyumlu (ÖNORM B 5105) ve AB direktifleri 
gereğince biyolojik çözünür. Amaca uygun bir kullanım 
ile federal gıda maddeleri ve sarf malzemeleri yasasının 
(LMBG) gereklilikleri yerine getirilir. 
Ürün oldukça yoğundur ve su ile en fazla 1:40 oranında 
seyreltilebilir.

Uygulama alanları 
•  Her türden makine ve aletler
•  Çalışma tezgâhları, panjurlar, endüstriyel zeminler gibi 

atölye teçhizatları
•  Forklift, palet arabası, kamyon, zemin aracı gibi araçlar
•  Valf kapağı, starter, alternatörler, yağ havuzları gibi 

makine parçaları

Atölye Temizleyici seçilmiş düşük köpük oranlı 
tensitler içeren ürün yüksek basınçlı temizleme, parça 
yıkama ve püskürtme ekipmanı (örneğin el pompası 
püskürtücü WPS 1500) içinde elle temizlemeye ek 
olarak kullanılabilir. Özel içerik maddeleri geçici 
korozyon korumasını sağlar.



WEICON Fren Balata ve Parça Temizleyici 

WEICON Fren Balata ve Parça Temizleyici özel olarak 
motorlu araçlar alanı için geliştirilmiş çok amaçlı bir 
temizleyicidir. Konvansiyonel incelticilerden farklı olarak 
WEICON fren temizleyici kalıntı bırakmadan buharlaşır. 
Tüm metaller, cam ve sayısız plastik maddeyi temizler ve 
yağlardan arındırır.

Uygulama alanları
Aşağıdaki ürünlerdeki yağ ve gres içerikli kirleticileri ve 
kalıntıları temizler:
•  Frenler (kasnaklar ve fren diskleri, takozlar, silindirler, 
 yaylar, kovanlar ve balatalar)
•  Kuplajlar (kuplaj elemanları ve kuplaj parçaları)
•  Motor parçaları (karbüratör, yakıt ve yağ pompaları, 
 şanzımanlar vs.)

Yağlama ve bakım

WEICON AT-44 PTFE'li

Tüm endüstri ve atölye alanlarında kullanılabilir. Özel etki 
formülü, düşük sürtünme değeri ve yüksek PTFE oranı 
sayesinde: 
•  Pas koruması
•  Temizlik
•  Suyun yer değiştirmesi
•  Yağlama 
• Koruma
bir üründe birleşir.

Uygulama alanları
• Sabit yapışmış vida bağlantılarını, pim, armatürleri ve
 valfları söker.
•  Elektrikli hatlardan nemi uzaklaştırır
•  Kaçak akımı engeller ve ıslak motorların startını 
 kolaylaştırır
•  Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve eklem ve kuplajlardaki 

her türlü gıcırdayan sesi ortadan kaldırır.
•  Kirlenmiş yüzeyleri temizler ve akmayan veya 
 yapışmayan ve toz toplamayan çok ince film tabakası 
 oluşturulur
•  Tüm aletleri, makineleri, elektrikli ve mekanik hassas 
 cihazları (ölçüm aletleri, kilitler ve silahlar) korur ve 
 bakımını yaparak düzgün çalışmalarını sağlar

AT-44 güçlüdür ve silikon içermez, hava etkilerine karşı 
dayanıklıdır, bu nedenle atölyeler, otomotiv, deniz, 
elektronik, tarım, ev ve hobi alanlarında neredeyse sınırsız 
uygulama alanına sahiptir.

WEICON Plastik Temizleyici

Plastik Temizleyici hassas yüzeylerin temizlenmesi ve 
yağdan arındırılması için ideal bir üründür*.
 
Agresif temizleyicilerden birçok plastik malzeme yüzey 
yapısı değişecek kadar çok zarar görür. Gerilim yırtıkları, 
pürüzlülük ve/veya mat yüzeyler bunun sonucudur. 
Çoğu zaman malzemelerin optik ve teknik nedenlerle 
kullanılmaya devam edilmesi artık mümkün değildir.
 
Plastic Cleaner özel etki formülü ile bu türdeki tüm 
etkilere karşı koruma sağlar. Özellikle de hassas plastik 
maddelerin, lastiklerin veya cilalanmış yüzeylerin 
yüzeylerinde ön işlem için uygundur. Konvansiyonel 
temizlik maddelerinden farklı olarak Plastic Cleaner 
kalıntı bırakmadan buharlaşır.

Uygulama alanları
•  Temizlenebilir ve yağı giderilebilir alanlar:
 -  Termoplastlar gibi hassas plastik maddeler (PVC, 

PMMA = Pleksiglas, Polistrol vs.), örn. pencere 
çerçeveleri, panjurlar, plastik profiller

 -  Lastik malzemeler, örn. contalar
 -  boyalı yüzeyler, örn. toz kaplı metal parçalar
 •  Etiket ve stiker kalıntılarının temizlenmesi

* Uygulamadan önce yüzeye uygunluk testi yapılmalıdır.



WEICON Metal-Fluid

Yeni üstün etkili bakım, koruma ve temizlik ürünüdür, 
mat ve polisajlı metal yüzeyler için geliştirilmiştir, örn.
iç mekânda paslanmaz çelik, alüminyum, krom ve tunç 
metaller vs. için. 
700 ml pompalı sprey olarak da temin edilebilir.

Özellikler
•  Yeni metal parçaların önleyici koruyucusu
•  Dokunmaya karşı dayanıklı parlak bir koruyucu tabaka 

oluşturur
•  İşlem görmüş yüzeyler yeni gibi görünür
•  Silikon, yağ ve çözelti içermez
•  Kokusuzdur
•  Antistatik etkilidir ve yeniden kirlenmeye karşı korur
•  -10°C ila +150°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Metal-Fluid aynı zamanda seramiği, ahşabı, camı 
ve plastikleri korur, bakım yapar ve temizler ve NSF* 
tescillidir. Asitle yakılmış ve basılmış yazılar ile plastik 
yüzeyler ve contalar, örn. mutfak bölgesinde çözülemez.
* NSF = Non-food Compounds Registration Programı.

WEICON Silikon

Rasyonel üretim ve bakım için ideal kaydırma ve ayırma 
maddesidir. Aynı zamanda plastik, lastik ve metal için 
koruma ve bakım malzemesi fonksiyonunu üstlenir.

Uygulama alanları
•  Pres ve kılavuzlardaki yapıştırıcı kalıntılarının 
 yapılanmasını engeller
•  Konveyörlerde, oluk ve kızaklara ürünlerin yapışmasını 
 önler
•  Elektro -kontakları neme karşı korur
• Lastik, plastik ve metal parçalarını korur
•  Lastik parçaları gevremeye, donmaya ve yapışmaya 
 karşı korur
•  Açılır tavan ve koltuk raylarının, emniyet kemeri 
 makaralarının kolay çalışmasını sağlar

Silikon uzun süreli ayırma filmi oluşturur ve yüzey 
özelliğini korur.

WEICON Bio-Cut

Bio-Cut suyla karıştırılabilir bir soğutucu yağlama 
maddesidir, ağırlıklı olarak ve düşük -yüksek arası 
alaşımlı çeliklerin ve paslanmaz çeliklerin, alüminyum ve 
tunç metallerin yontularak ve yontulmadan işlenmesinde 
kullanılır. Bio-Cut güçlü, mineral yağ içermeyen, üstün 
kesim yağıdır ve biyolojik olarak kolayca çözülebilir. Bio-
Cut makineleri ve malzemeleri kalıcı biçimde aşınmaya 
karşı korur.

Uygulama alanları
•  Delme, tornalama, haddeleme
•  Frezaj, sürtme, kesme
•  Delme, bükme, presleme
•  Tüm çelik, döküm, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, 

alüminyum ve bunların alaşımları türlerinde dişli 
kesme

Klor, kükürt, baryum, kurşun, kadmiyum, nitrit, PCB 
ve formaldehit kullanılmadığından aktif çevre koruması 
sağlanır.

Uygulama alanları
•  Sabit yapışmış vida bağlantılarını, pim, armatürleri ve 
 valfları söker.
•  Elektrik kontaklarında nemi iter, kaçak akımları önler 
 ve ıslak motorların startını kolaylaştırır
•  Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve eklem ve kuplajlardaki 
 her türlü gıcırdayan sesi ortadan kaldırır.
•  Kirli metal yüzeyleri temizler ve uzun süre kalıcı, 
 çok ince bir film oluşturur, akmaz, yapışmaz ve toz  
 toplamaz
•  Tüm aletleri, makineleri, elektrikli cihazları ve mekanik 

hassas ekipmanları korur ve bakım uygular, onları işler 
halde tutar

WEICON W 44 T® Turbo-Power-Sıvısı
W 44 T bakım ve sanayi alanında geniş bir uygulama 
alanına sahiptir. Özel bir etken madde formülü sayesinde 
mükemmel esneme özellikleri, aşınmaya karşı koruma, 
su itme, yağlama, koruma ve bakım bir üründe 
birleşmektedir. W 44 T hava etkilerine karşı iyi korur.



Çözme ve ayırma

WEICON Kalıp Ayırma Maddesi

Silikonsuz yağlama ve ayırma maddesi. Üstün etken 
madde kombinasyonu yüksek yağlama etkisine sahiptir, 
doğal saf ürünlerden oluşur, plastiklere, kalıplara, 
metallere ve aletlere yapışmasını önler.
-20°C ila +130°C arası sıcaklğa dayanıklıdır.

Uygulama alanları
Plastik işlemede
•  Püskürtme işleminde
•  Pres ve vakumla şekillendirmede

Kalıp ayırma maddesi PCB, FCKW ve formaldehit 
içermez.

WEICON Etiket çıkarıcı

Kağıt etiketlerin ve yapıştırıcı kalıntılarının hızlı ve kolay 
şekilde temizlenebilmesi için.

Stiker ve etiketler çoğu zaman çok zor çıkarılabilmektedir. 
Konvansiyonel temizlik maddelerinin sökme gücü çoğu 
zaman yetmez, mekanik olarak giderme işlemi de 
yüzeye zarar verebilir, örn. kazımayla. 

WEICON Etiket Temizleyicisi zahmetsiz ve güvenli 
şekilde etiketleri ve yapışmış akrilat ve kauçuk bazında 
yapıştırıcı kalıntılarını söker. 

WEICON Etiket Temizleyicisi cam, metal, ahşap, folyolar 
ve plastikler* gibi birçok yüzey için uygundur. 

WEICON Paslanmaz Çelik Bakım Ürünü

Özel olarak iç ve dış mekanlarda kullanılan mat ve cilalı 
paslanmaz çelik yüzeylerin temizlenmesi, bakımı ve 
korunması için geliştirilmiştir. Antistatik etkilidir.

Uygulama alanları
•  Parmak izlerini çıkartır ve engeller
•  Örn. davlumbazların ve mutfak aletlerinin yağ 
 katmanlarını temizler
•  İz bırakmadan büyük yüzeyleri de temizler
•  İşlem görmüş yüzeyler yeni gibi görünür
•  Uzun süreli yapışan bir koruyucu tabaka oluşturur, bu 
 tabaka suyu iter
•  Yeni kirlerin yapışmasını engeller

WEICON Bio-Fluid
Bio-Fluid asit ve çözelti içermez, su şeffaflığında, tıbbi 
olarak saf bir yağlama yağıdır, özel olarak gıda maddeleri, 
içecekler, farmasötik ve kozmetik sanayinde kullanılmak 
üzere geliştirilmiştir. 
WEICON Bio-Fluid kokusuzdur, -25°C ila +120°C arası 
ısıya dayanıklıdır, akıcı ve su iticidir. Sürtünme ve aşınmayı 
önler.

Uygulama alanları
•  Gıda maddeleri teknolojisinde hassas mekanizmaları 
 korur ve yağlar.
• İlaç sektöründe üretim makineleri için püskürtme yağ
•  Kozmetik endüstrisinde dolum tesisleri
• Yavaş çalışan tahrik zincirleri ve taşıyıcı konveyörler 
 (örn. havalimanlarında)
•  Ambalaj ve dolum tesislerinde yağlama malzemesi 
 olarak
•  Özellikle de teknik olarak temasın kaçınılmaz olduğu 
 veya önlenemediği alanların tümünde kullanılır.

Bio-Fluid aşağıdaki plastik ve elastomerlere zarar 
vermez: ACM, CSM, FKM, NBR, SQM/MVQ, ABS, CA, 
EPS, PA, PC, PE, PET, POM, PP, PPO, PTFE, PVC. 
Dayanıklılık göstermeyenler ise: EPDM, NR ve SBR.
Burada belirtilmeyen plastik ve elastomerler için 
dayanıklılık testlerini firmaların özel olarak yapması 
gerekir.

Bio-Fluid uygunluğu:
•  "Alman İlaç Yasası" (DAB 10) gereğince saflık 
 talimatlarına 
•  USDA1  Doğrudan gıda maddeleriyle temas için H1 
 onayına
•  US FDA² Pozitif listeye (reçete uygunluğu)
•  US FDA² Saflık talimatına 21 CFR 178.3620 (a)
 1 United States Department of Agriculture
 ² United States Food and Drug Administration

Yeni

* Uygulamadan önce yüzeye uygunluk testi yapılmalıdır.



WEICON Pas Sökücü

6 katlı etkisiyle onarımlar ve bakım için vazgeçilmez. 
-20°C ila +150°C arası sıcaklğa dayanıklıdır.

Uygulama alanları
•  Katılaşan pasları ve zor işleyen parçaları, vida 
 bağlantılarını, pimleri, dirsekleri, menteşeleri gevşetir
•  Suyu ateşleme sistemlerinden iter
•  Mekanik parçaların ve kontakların işlevini emniyet altına 
 alır, örn. distribütör kapaklarında, bujilerde
•  Aşınma ve oksidasyona karşı kalıcı biçimde korur
•  Kayar yüzeyleri uzun süre yağlı tutar
•  Metal yüzeyleri, mekanik parçaları ve elektrikli 
 sistemleri korur ve temizler

Çok iyi akışkanlık özellikleri sayesinde pas sökücü en 
küçük aralıklara dahi girer. 

Uygulama alanları
•  Basınçlı hava, doğal veya sıvı gaz ile çalışılan her yerde
•  Armatürlerde, vida bağlantılarında ve bağlantılarda 

kaçakların oluşabileceği noktalarda kullanılır
•  Havalı frenlerde ve gaz hatlarında emniyete yüksek 

katkı sağlar.

Kaçak dedektörü gaz karbondioksit (CO2), propan, 
bütan, asetilen, oksijen, doğalgaz ve zararlı bileşikler 
ile birleşmez.
0°C ila +50°C arası sıcaklğa dayanıklıdır.

WEICON Kaçak Arama Sıvısı

Basınçlı hatlarda sızıntıların (çatlak veya gözenekli 
yerlerde) hızlı, rahat ve güvenilir bir biçimde bulunması 
için. WEICON kaçak dedektörü yanıcı değildir, aşınmaz, 
ciltle dosttur DIN-DVGW onaylıdır.

WEICON Bio-Kaynak Koruması

Kaynak dikişine zarar vermeden gaz memeleri ve çalışma 
parçası yüzeyine kaynak atıklarının yapışmasını engeller. 
Klorlu hidrokarbonlar, çözeltiler ve silikon içermez. 
Fındık ve ayçiçeği özleri bazlı, AT direktifleri gereğince 
biyolojik çözülebilir.

Uygulama alanları
•  Gaz memelerinde ve malzeme yüzeylerinde kaynak 
 sıçrantılarının yapışmasını engeller.
•  Kaynak işleminde kesintisiz koruma sağlar
•  Sonrasında bir spatula fırça ya da keski ile iş 
 parçalarının temizlenmesi gerekli değildir
•  Malzemelerin sonraki işlemleri: Parlatma, elektroliz, 
 eloksal veya cilalama özel bir temizlik olmadan 
 yapılabilir. Çok fazla sprey sıkılırsa, WEICON Temizleyici 
 S temizleyiciler ile temizleme gerekli olabilir.



WSD 400 WPS 1500

Hazne hacmi: 600 ml 1500 ml

Maks. dolum miktarı: 400 ml 1.300 ml

Çalışma basıncı: 10 bar 4 bar

Patlama basıncı: 80 bar ---

Deformasyon basıncı: 65 bar ---

Malzeme: Kap ve püskürtme başlığı 
alüminyumdan

Kaplar kırılmaz polietilen; 
püskürtme başlığı ve parçalar 

polipropilen, cam elyaf güçlendirmeli 
polyamit ve paslanmaz çelik

Teknik özellikler
Ürün

Özellikler

Renk Koku
Sıcaklık 

dayanıklılığı

En az 
dayanma 

süresi
(Ay)*

Özellikler
Aşağıdakiler ile

işlenmeye uygundur

 WSD 400    WPS 1500

AT-44 sarımsı Vanilya
-50°C'den 
+210°C'ye 

kadar
24

PTFE'li üstün performanslı
yağlama yağı

++ ++

Bio-Cut renksiz
hemen 

kokusuz
+200°C'ye 

kadar 24
mineral yağ içermez, kolayca

biyolojik çözülebilir
+ --

Bio-Fluid renksiz
hemen 

kokusuz

-25°C'den 
+120°C'ye 

kadar
24 uygunluk: Saflık derecesi DAB 10, 

USDA H1, FDA Regulations, FDA Pozitif liste + +

Bio-Kaynak 
Koruması

süt kıvamlı
hemen 

kokusuz

+5°C'den 
+90°C'ye 

kadar
24 yanmaz, silikon içermez ++ ++

WEICON Fren Balata ve 
Parça Temizleyici renksiz Citrus --- 24 kalıntı bırakmadan buharlaşır ++ ++

Korozyona Karşı 
Korur

renksiz Solventler
-20°C'den 
+80°C'ye 

kadar
24 RWTÜV onaylı, mum bazlı ++ ++

Paslanmaz çelik 
Bakımı

renksiz Solventler
-20°C'den 
+130°C'ye 

kadar
24

antistatik etkili, özellik-
le dış mekan için uygun

++ ++

Etiket çıkarıcı renksiz Citrus --- 24 Kağıt ve folyo etiketleri söker

Kalıp Ayırma 
Maddesi

renksiz Solventler
-20°C'den 
+130°C'ye 

kadar
24 silikon içermez ++ ++

Kaçak Arama Sıvısı süt kıvamlı
hemen 

kokusuz

0°C'den 
+50°C'ye 

kadar
24

Oksijen ve CO2 için uygun ve 
DVGW-denetimi yapılmış

++ ++

Metal-Fluid süt kıvamlı
hemen 

kokusuz

-10°C'den 
+150°C'ye 

kadar
24

antistatik etkili, özellikle
iç mekan için uygun

++ ++

Plastik Temizleyici renksiz Citrus --- 24 hassas plastik yüzeyler için ++ ++

Temizleyici S renksiz Turuncu --- 24 kalıntı bırakmadan buharlaşır ++ ++

Pas Sökücü bej Gazyağı
-20°C'den 
+150°C'ye 

kadar
24 6 kat etki ++ ++

Silikon renksiz Solventler
-50°C'den 
+250°C'ye 

kadar
24 silikon yağ ++ ++

W 44 T sarımsı Vanilya
-50°C'den 
+210°C'ye 

kadar
24 Çok işlevli yağ, çok katlı etkili ++ ++

Atölye Temizleyici mavi
hemen 

kokusuz

+5°C'den 
+90°C'ye 

kadar
24

çözelti içermez, yağ ayırıcısı ile 
uyumlu, biyolojik çözülebilir

-- ++

Teknik özellikler

Ürün

Özellikler

* Sabit +20°C 'lik oda sıcaklığında kuru ortamda depolama. Bu orijinal kabı kapalı vaziyetteyken doğrudan ya da dolaylı olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmayan ürünler için geçerlidir.

++ İşlenme     + İşleme sadece sprey ile mümkün    -- işleme imkanı yoktur



WEICON Korozyon
Önleyici (wax)

Aletleri ve hassas metal parçalarını devamlı olarak iç 
depolamada ve deniz aşırı taşımacılıkta kuru ve mum 
benzeri koruyucu filmle kaplar.

Uygulama alanları
• Şeffaf bir koruyucu film ile işlenmemiş, boyasız metal 
 parçaların güvenilir korozyon koruması
•  Malzemelerin kapalı depolanması
•  Denizaşırı nakliye için korozyon koruması
•  Aletler ve hassas parçalar için koruma sağlamak 
 amacıyla.

Gerekirse, koruyucu film kolayca (Temizleyici S veya 
Workshop Atölye Temizleyici ile) çıkarılabilir.

Çinko onarma çalışması

Renk tonu / parlaklık derecesi: alüminyum/metalik parlak

Tutturucu madde: modifiye alkit reçine

Pigment / Pigment saflığı:
plaka biçimli çinko ve alüminyum pigmentler / 

Al %99,5 ve Zn %99,9

Kuru filmde metal oranı: yakl. %70 çinko ve alüminyum

Spesifik ağırlık: 1,10 - 1,25 g/cm³

Viskosität* (DIN EN ISO 2431) / Sertleşme: yakl. 70 sn 4 mm / boyanabilir

Uygulama sıcaklığı: +18°C'den +30°C'ye kadar

Tüketim: yakl. 100 - 150 ml/m²

Boyama kıvamı: Üniversal inceltici ile %15-20

Kuruma süresi (toz yapışmayacak kadar)*: 30 dakika

Sertleşme*: yakl. 12 saat

Üzeri boyanabilir / üzeri macunlanabilir*: yakl. 12 saat

Nihai sertlik*: yakl. 48 saat

Çapraz kesim (DIN 53151): Çapraz kesim referans değer GT 0 ila GT 1

Tuz püskürtme testi (DIN 50021, DIN 53167): > 240 saat

Bend testi (DIN EN ISO 1519): Çatlama oluşmaz

Nihai sertleşme sonrasında ısıya karşı dayanıklılık: yakl. +300°C

Astarlama: gerekirse çinko tozu boyası ile

üzeri cilalanabilir: gerekli değil

Depo dayanıklılığı**: 12 - 18 ay

Teslim şekilleri: 375 ml ve 750 ml'lik kutular

Teknik özellikler

* Kutu ve yüzey sıcaklığı +20°C ve %50 bağıl nem.
** Sabit +20°C 'lik oda sıcaklığında kuru ortamda depolama. Bu orijinal kabı kapalı vaziyetteyken doğrudan ya da dolaylı olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmayan ürünler için geçerlidir.

Yüzey ve pas koruması

WEICON Çinko Boyası

Çinko Boyası çok saf çinko ve alüminyum pigmentlerinden 
oluşur. Bunlar pulcuklar şeklindedir (pul) ve özel bir 
yöntemle üretilmektedirler. Katodik korozyon korumasıyla 
birlikte iyi bir bariyer etkisine sahiptir "shingle etkisi". 

Optimum ve birbirleriyle uyumlu içerik maddeleri çinko 
pullarının alt ve alüminyum pullarının üst tabakada 
yassı biçimde konumlanmasını sağlar. Bu sayede 
galvanizlemeye uyan bir renk tonu elde edilir.

Uygulama alanları:
•  Benzer renk tonunda hasarlı galvanizleme tamiri
•  Pas koruyucu astarlama olarak, örn. cilalar için
•  Kaynak-delik delmeden dolayı oluşan delik noktaların 

kapatılması için, örn. galvanizlenmiş saclarda
• İleten bir ara tabaka olarak noktasal kaynakta
•  Metalin korozyona karşı korunması gereken her yerde



Tamamlayıcı program

WEICON WSD 400 
Basınçlı hava sprey kutusu

WSD 400 tekrar doldurulabilir bir sprey kutusudur 
ve birçok WEICON sıvı etken maddesini uygulamak 
için kullanılabilir. Basınçlı hava ile dolumu bir adaptör 
(aksam) yardımıyla bir basınçlı hava şebekesi üzerinden 
gerçekleşir (optimum işletme basıncı 5-10 bar). WSD 
400 kullanımı birçok avantaj sunar, örn.:
•  Çevre dostudur, ambalaj atığı olmadığı için
•  Büyük ambalajların kullanımıyla tasarrufludur
•  Sadece saf etken maddesi püskürtülür.
•  Yanıcı olmayan itici basınçlı hava sayesinde emniyetli
•  Kolay kullanım, tekrar hızlı dolum

WEICON Pompa Sprey WPS 1500
 
WPS 1500 tekrar doldurulabilen pompalı bir spreydir 
ve birçok WEICON sıvı etken maddesiyle kullanılabilir. 
Sıvı kapta basınç birikimi piston kolu ile temiz hava 
pompalama ile elde edilir. 
Entegre bir emniyet supabı otomatik olarak izin verilen 
çalışma basıncı (maks.4 bar) aşıldığında açılır.
 
Sürekli ve dengeli ilaç çekilmesi için sprey düğmesine 
basılması yeterlidir. Meme somunu çevrilerek sprey oranı 
ve sprey çıkışı kademesiz olarak jet formundan ince 
nibülize şekle kadar ayarlanabilir. 

WPS 1500 sayısız avantaj sunar, örn.:
•  Çevre dostudur, ambalaj atığı olmadığı için
•  Büyük ambalajların kullanımıyla tasarrufludur
•  Sadece saf etken maddesi püskürtülür.
•  Yanıcı olmayan itici basınçlı hava sayesinde emniyetli
•  Kolay kullanım, tekrar hızlı dolum

WSD 400 için aksam programı kapsamı:
•  Her işletme basıncı hava şebekesinden dolum için 
 adaptör
•  Sprey seti ile birlikte 4 püskürtme başlığı ve bir emme 
 borulu bilyeli valf.

WPS 1500 için aksam programı kapsamı:
•  Plastik uzatma 30 cm, 0,8 mm Ø meme ile
•  Sızdırmazlık malzeme setleri
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Maddeler

• Ekolojik 
• Ekonomik
• Güçlü
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34530 Yenibosna – Istanbul

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