
Enerji Teknolojisi için 
WEICON

WEICONLOCK®

1 bileşenli anaerobik sertleşen yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemeleri olup özel olarak metal bağlantılar içindir.
WEICONLOCK her türlü civata, sıkı geçme ve flanş 
bağlantılarını sağlam, hızlı, güvenilir ve ekonomik 
olarak sabitler ve sızdırmaz hale getirir.

AN 302-43  Cıvata sabitleyici, orta kuvvet, DVGW1 
 ve KTW2 – onayı, yüksek viskozite 

AN 302-70  Cıvata ve saplama sabitleyici, yüksek 
kuvvet, DVGW1 onayı, orta viskozite

 
AN 306-03  Yatak, miller, kovanlar için sıkı  

geçme bağlantısı, yüksek kuvvet,  
düşük viskozite

AN 306-60  Silindirik parçaların montajı aşınmış 
rulmanların tamiri için ideal, yüksek

 kuvvet, 0,50 mm' ye kadar çatlak
 kapatma, 0,50 mm, yüksek viskozite 

AN 305-11  Boru ve dişli contası, orta kuvvet 
DVGW1 onayı, yüksek viskozite,

AN 305-73  Flanşlar, şanzımanlar ve motor gövdelerini 
sızdırmaz hale getirmek için flanş sızdırmazlığı, 
düşük kuvvet, esnek yüksek viskozite 

 1DVGW sertifikası (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Alman Su ve Gaz İşleri Birliği) 

 2KTW testi (Su Teknoloji Merkezi TZW Karlsruhe, Su kontrol merkezi) 

WEICON Contact  
VA 250 Black
 
• Siyanoakrilat (Hızlı) yapıştırıcı
• yüksek viskozite, 2.000 - 3.000 mPa·s
• Yavaş sertleşme
• Rezidüel elastikiyetle sertleşme,
 bu nedenle özellikle değişen iklim
 koşullarında özellikle uygundur 
•  Uzun süreli nem etkilerine 

karşı hassas değildir 
• -50°C ila +135°C arası sıcaklığa dayanıklıdır 
•  Siyah, lastik dolgulu yapıştırıcı madde.
 Çeşitli lastik malzemelerinin yapıştırılması
 için idealdir. (örn. dolgu lastik veya sünger
 gibi) Plastikler ile metal/plastik bağlantıları için.
• Soyulmaya ve darbeye karşı yüksek dayanıklılık
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WEICON Temizleyici Sprey S

Her türlü metal, cam, seramik ve hemen hemen tüm 
plastikler ile makine parçaları için bakım çalışmalarına 
uygun temizleyici ve yağdan arındırıcı.

Yağlı, kirli zemin nedeniyle istenen etki 
sağlanamayabileceği için WEICON yapıştırıcı madde 
kullanımından öncesi için de özel bir üründür.

WEICON Silikon ve Yapıştırıcı 
Sökücü Sprey

Sızdırmazlık ve sertleşmiş yapışkan madde 
artıklarını, boya ve cilaları dik flanşlarda dahi 
kolay ve hızlı şekilde çözer ve temizler.

WEICON Çinko Spreyi „özel açık“

WEICON Çinko Spreyi „özel açık“ devamlı olarak, örn. 
sonradan düzeltilecek galvanizli parçalar gibi tüm metal 
yüzeylerde, katodik korozyon koruması sağlar.  
Mikro düzeyde ince çinko pulcukları sayesinde hızlı 
kuruyan, yapışan bir koruma tabakası oluşturur.

Yeni türdeki çinko pulları zorlu hava ve çevre etkilerine karşı 
oldukça dirençli bir koruma tabakası oluşturur. 
Yakl. +300°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
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Non-food  

Compounds  

Registration  

Programı

„Resimler Rotor Energy Rostock'un 

nazik desteği ile sunulmuştur.“

WEICON Plastik-Metal 

İdeal çalışma malzemesi, hızlı ve sürekli onarımlar, yapıştırma 
işlemleri ve kaplamalar her türden malzeme için hızlı ve 
tasarruflu şekilde gerçekleştirilebilmektedir. -35°C ila +120°C 
sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Tip HB 300 kısa süreliğine +280°C 
ye kadar. 
 
Tip  HB 300 – Macunumsu, çelik dolgulu. Dik yüzeylerdeki 

işlemeye dahi elverişli doldurucu astar. Karışım oranı 1:1 
olduğundan dolayı uygulaması özellikle kolay ve pratiktir. 

Tip  WR2 – Macunumsu, mineral dolgulu, aşınmaya karşı 
dayanıklı. Özellikle dönen veya kayan hareketlerin 
aşınmaya ve sürtünmeye yol açtığı türbin alanındaki 
vida bağlantılarının doldurulması için uygundur.

WEICON Easy-Mix S 50 

Hızlı onarım ve bakım çalışmaları için, örn. rotor kanatlarında 
akış elemanlarının değiştirilmesinde. Kısa uygulama ve 
işleme sürelerinden (4-5 dk.) dolayı seri imalatlar 
için de uygundur. 

WEICON 
Tamir Çubukları 

Kullanımı kolay:  
Kesin, karıştırın, işleyin. 
 
Tip  Titanyum – Metal parçaların yüksek sıcaklığa dayanıklı 

ve aşınmaya karşı dayanıklı biçimde onarılması ve 
yapıştırılması için. 280°C 'ye kadar ısıya dayanıklı (kısa 
süreliğine +300°C'ye kadar). 

Tip  Plastik – Plastik parçaların ve lif birleştirici çalışma 
malzemelerinin* (GFK, CFK, fiberglas) devamlı rezidüel 
elastik onarımları ve metal parçaların yapıştırılması için 
özel ürün.  
+120°C 'ye kadar ısıya dayanıklı (kısa süreliğine 
+150°C'ye kadar). 
* örn. PE, PP, PTFE, vs. gibi plastik maddeler dışında



Yetkili satıcınız:

Bu ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgileri ilgili broşürlerde ve www.wei-
con.de sitesinde bulabilirsiniz.
Bu prospektüs içerisindeki tüm veri ve öneriler taahhüt edilen özellikleri oluşturmaz. Bunlar bizim araştırma sonuçlarımıza 
ve deneyimlerimize dayanır. Ancak bunlar bağlayıcı değildir, çünkü işleme koşullarına uyulmasından sorumlu tutulamayız, zira 
kullanıcının özel uygulama şartları tarafımızca bilinmemektedir. Garanti ancak ürünlerimizin daima aynı kalan üstün kalitesi için 
verilebilir. Özel deneyler yaparak, belirtilen ürünlerin istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını tespit etmenizi öneririz. Bundan 
dolayı bir hak iddia edilemez. Yanlış veya amaçtan farklı kullanım için işlemi yapan kişi tek başına sorumludur.

WEICON Black-Seal

Makine ve motor yapımında kullanılmak üzere  
1 bileşenli özel silikon. Alüminyum, çelik, ahşap,  
cam, seramik ve diğer birçok çalışma malzemesi  
üzerinde mükemmel yapışma özelliği. Diğer uygulama 
alanları: motorlar, su pompaları, şanzıman, akslar ve yağ 
küvetleri vs. -60°C ila +280°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır 
(kısa süreliğine +300°C'ye kadar). 

WEICON Flex 310 M®  
Süper Tutuş

Hızlı yapışma gücüne sahip 1 komponentli 
elastik yapıştırma ve sızdırmazlık 
malzemesidir. Flex 310 M Süper Yapıştırıcı. 
Başlangıçta yüksek bir tutunma yeteneğine sahip 
olduğundan iç-dış mekanlardaki dik flanşlara 
yapıştırma işlemi yapma imkanı verir.

WEICON Anti-Seize 
Üstün montaj macunları ve montaj spreyleri. 
-180°C ila +1400°C arası sıcaklğa dayanıklıdır.

Korozyon, aşınma ve yapışmalara karşı güvenli koruma 
(soğuk kaynak, özel olarak paslanmayan çeliklerde)
• Çok iyi kaydırma özellikleri • Su, tuz ve birçok asit ve 
eriyiklere karşı dayanıklı • Yapışmaya ve aşınmaya karşı 
dayanıklı • Sürtünmeyle oluşan aşınmayı engelleyici • 
İyi bir sabitleme özelliği • Yüksek basınca karşı dayanıklı 
(230 N/mm²) • Kolay montaja ve söküme imkan verir 
• Galvanik paslanmayı engeller • Ekonomiktir.
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Anti-Seize „High-Tech“
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