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Plastik-Metal
2 Bileşenli Epoksi Reçine
Yapıştırıcı

• Sürekli
• Hızlı
• Ekonomik
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Plastik-Metal
WEICON Plastik-Metal ideal çalışma malzemesi, hızlı 
ve sürekli onarımlar, yapıştırma işlemleri ve kaplamalar 
her türden malzeme için hızlı ve tasarruflu şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. 
WEICON Plastik-Metal alet ve kalıp imalatı için de daha 
az önemli değildir.

Yaklaşık 18 temel tip içeren program endüstriyel 
uygulamaların çeşitl i uygulama şartlarına göre 
uyarlanmıştır. Buna bir dizi önemli tamamlayıcı ürün de 
eklenir.

Ayrıntılı ürün tarifleri ve teknik veriler ile genel işlem 
açıklamaları izleyen sayfalarda yer almaktadır.

Uygulama alanları
Çok değişik malzemeler kendi içlerinde ve birbirleriyle 
kalıcı biçimde birleştirilebilir, örn.
•  Demir, çelik, sert metal, bronz
•  Alüminyum, pirinç ve bakır
•  Cam ve seramik, beton ve ahşap
•  Birçok sert plastikler (PTFE, polietilen ve polipropilen)

Tüm sektörlerdeki atölyeler ve onarım departmanları, 
WEICON Plastik-Metal ile ideal bir ürüne sahip olur.
•  Alüminyum, hafif metal ve püskürtmeli döküm 
 onarımları
•  Döküm parçalarının, boruların ve tankların düzeltilmesi 
 ve onarımı için
•  Kavite ve mikro gözeneklerin doldurulması
•  Mil, yatak, pompa ve gövdelerin hazırlanması.
•  Soğuk kaynak (kaynağın sorun olduğu veya imkansız 
 olduğu noktalarda)

Özellikler

İki bileşenin karıştırılmasından sonra WEICON Plastik-
Metal oda sıcaklığında sertleşir. Seçilen tipe göre farklı 
ve hızlı katı bir metal benzeri maddeye dönüşür, hemen 
hemen tüm yüzeylere anında yapışır. 
Polyester reçinelere kıyasla uygulamada büzüşme 
meydana gelmez. 

Sertleşmiş vaziyette WEICON Plastik-Metal mekanik 
olarak işlenebilir, örn.
•  Delik delme
•  Frezeleme
•  Taşlama
•  Törpüleme

Macunsu sıvı ve boyanabilir tipler sunulmaktadır. Bunlar 
özellikle yüksek sıcaklığa ve aşınmaya karşı dayanıklı 
ürünlerdir. 
Bütün modeller agresif ortamlara karşı mükemmel direnç 
gösteriler.

Bileşimi

WEICON Plastik-Metal 2 bileşenli Epoksi reçine 
sistemidir. Bütün modeller komple çalışma paketi olarak 
teslim edilir. Bunlarda reçine ve sertleştirici bileşenler 
önceden doğru karışım oranına sahiptir. 
Reçine bileşenlerinin  tipine göre çelik veya alüminyum 
toz ya da mineralli dolgu maddesi karıştırılmıştır (döküm 
reçine MS 1000 hariç). 
Ürün türüne göre farklı tasarlanan sertleştirici viskoziteyi, 
sertleşme davranışını ve teknik özellikleri belirler.

Kimya fabrikasında katalizatörler için karıştırma sistemi

Bir oksijen 
sisteminin 

soğutucusu

petrokimya fabrikasında ham petrol meşalesi
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WEICON B
Akıcı - Çelik dolgulu
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Bir petrol platformunun
Taşıma emniyeti

WEICON BR
Macunsu - Bronz dolgulu
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

WEICON Plastik-Metal B dökülebilir tipte bir üründür
özellikle uygun olduğu alanlar:
• Kalıp ve model yapımındaki ayrıntılı röprodüksiyonlar 
 için
•  Aletler ve şablonlar, mastarlar ve germe tertibatları 
 üretimi için
•  Dökme ürünlerde mikro-pütürlerin ve kavitelerin 
 doldurulması için
•  Ayrıca dökme malzemenin avantaj sağladığı genel 
 onarım çalışmaları için

Endüstriyel konstrüksiyonlar ve üretim için WEICON 
Plastik-Metal kalıp ve model imalatında kullanılır
•  Lastik ve enjeksiyon kalıplama için kalıp üretimine 
 yardımcı araç olarak
•  Mühür üretimi için
•  Sıfır serilerinin kalıp ve modelleri için
•  Kesim aletleri kılavuzlarının dökümünde
•  Germe tertibatları üretimi için

Usta için de WEICON Plastik-Metal ürünü sayısız 
iyileştirme çalışmasına imkan verir ve hızlı, kalıcı 
onarımlar ve/veya yapıştırma işlemleri gerçekleştirebilir. 
Bunun için maliyeti etkileyecek parça değişimlerinden 
de kurtulabilir.

WEICON A
Macunsu - Çelik dolgulu.
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Türbin kanadı 
onarımı 

WEICON Plastik-Metal programındaki üniversal ürün 
türü. Hemen hemen bütün onarım çalışmaları WEICON 
Plastik-Metal A ile gerçekleştirilebilir:
•  Depolardaki delikler ve korozyon hasarlarını giderme
•  Boru ve döküm parçalarında onarımlar
•  Gövdelerdeki, makine parçalarındaki yırtılmaların tamiri
•  Model, kalıp, alet ve germe tertibatlarının üretimi

WEICON BR'nin özellikle uygun olduğu alanlar:
•  Kaviteleri doldurmak, bronz parçalarında (tekne 
 pervanesi gibi) onarım çalışmaları yapmak için
•  Bronz döküm parçaların onarımları için
•  Özellikle de lehimlemenin istenmediği veya imkansız 
 olduğu her yerde.
Pirinç, bakır ve demir gibi tüm metaller için de kullanılabilir.

Tekne pervanesi onarımı

tutma tertibatı
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WEIDLING C
Sıvı - Alüminyum dolgulu
-35°C ila +220°C arası yüksek sıcaklığa dayanıklı

WEICON F2
Akıcı - Alüminyum dolgulu
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Özellikle de dökme malzeme olarak uygun olduğu alanlar 
• Kalıp, model ve şablon dökümü
•  Gözenekli ve hasarlı dökme parçaların onarımı için
•  Prototip ve tutma tertibatlarının hazırlanması
•  Ölçü doğruluğunu test etmek için kalıp dökme 
 çalışmalarında
•  Düşük spesifik ağırlık.

Özellikle Alüminyum ve alaşımlarından, magnezyum 
ve diğer hafif metallerden oluşan parçalardaki özel 
uygulamalar için.
•  Çelik parçalar dahil olmak üzere tüm hesaplı onarımlar 
 için.
•  Hafif metal dökümlerin kavitelerini doldurmak için
•  Parçaları onarmak için (örn. döküm parçalar, tutma 
 tertibatları),
•  Yıpratmaz, anti-manyetik

WEICON F 
Macunsu - Alüminyum dolgulu 
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Endüstriyel alanda kullanıma uygun yüksek ısıya dayanıklı 
döküm reçine sistemi. Aşındırmaz, anti-manyetik, 
uygulamada büzüşmeden sertleşir. 
Oda sıcaklığında ön sertleşme sonrasında (temperleme) 
+120°C'ye dek ürün yüksek sıcaklığa dayanıklı.
Mükemmel uyum gösterdiği alanlar:
•  Kalıp dökme(örneğin vakumlu derin çekme ve köpük 
 kalıplar)
•  Güçlü şekilde ısıya maruz kalan sabitleme tertibatlarının 

ve aletlerin örn. döküm kalıplarının üretimi).

WEICON HB 300
Macunsu - Çelik dolgulu - -35°C ila +200°C arası 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli +280°C'ye kadar.

Kaliteli doldurucu astar özellikle yüksek sıcaklığa 
dayanıklılık direnci ve 1: 1 karışım oranıyla dik yüzeyler 
için avantajlıdır: 
•  Dökme ve metal parçaların onarımları ve yapıştırma 
 işlemleri için
•  Kavitelerin doldurulması için
•  Kaplarda, karoser ve makine parçalarındaki hasarları 
 düzeltmek için
•  Boru ve pompaların sızdırmazlığı için

Gıda maddeleri endüstrisi için filtre Alüminyum gövde içerisindeki delikleri doldurmak için

Alüminyum gövde düzeltmesi Fren kasnaklarında fren takozu
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WEICON Seramik BL
Sıvı - Mineral dolgulu -Aşınmaya karşı aşırı dirençli- 
Yüksek sıcaklığa dayanıklı -35°C ila +180°C arası

Mavi, üzeri boyanabilir yüzey koruması, aşınmaya ve 
sürtünmeye karşı çok dayanıklıdır. 
Düz, sürtünmesiz bir yüzey oluşturur, özellikle 
de kimyasallara karşı dirençlidir ve şu alanlarda 
kullanılmaktadır:
•  Aşırı zorlamaya maruz kalan pompa gövdelerinin 
 kaplanması için
• Rulman, huni, borular, kızaklar için aşınmaya karşı 
 koruyucudur
•  Döküm parçaların, valfların, fan kanatlarının onarımı 
 için

Daha büyük kavite ve/veya hasarlı noktaları önceden 
WEICON WR ile doldurunuz veya WEICON WR2 ile 
macunlayınız. 
WEICON Seramik BL kenar direnci ve de mekanik direnci 
çok yüksek sert yüzeyler oluşturur.
WEICON Seramik BL için alternatif olarak yavaş 
sertleştiren bir ürün de sunulmaktadır.
 
(Diğer bilgiler için bkz. teknik veriler sayfa 8-9)

Taşıma çarkında onarım (delik)

WEICON Seramik W
Macunsu - Mineral dolgulu - Aşınmaya karşı yüksek 
koruma -35°C ila +200°C arası yüksek sıcaklığa 
dayanıklı, kısa süreli +260°C'ye kadar.

Beyaz, macunsu, yüzey koruması, aşınmaya ve 
sürtünmeye ve de kimyasallara karşı çok dayanıklıdır. 

WEICON Seramik BL türüne nazaran akmayan bir 
macunsu türü dik flanşlarda ve hatta "yüksek yerlerde" 
da kullanılabilir. 
Mükemmel uyum gösterdiği alanlar:
•  Değirmen yapımında alüminyum oksit taşların 
 yapıştırılması veya kaplanması için
•  Aşırı yüke maruz kalan pompa gövdelerinin kaplanması
•  Yataklar, kızaklar ve borular için aşınmaya karşı koruma

özellikle de optik sebeplerle koyu renkli ürünlerin 
kullanılmasının istenmediği her yerde.

Alüminyumoksit taşların yapıştırılması

Boru ve boru dirseklerinin kaplanmasıMerkez santral koni kaplaması
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Sualtında ve nemli ve ıslak zeminde çok yüksek 
yapışma gücü ile özel tip. Özellikle onarım ve iyileştirme 
çalışmaları için uygun:
•  borular, pompalar, depolar, kaplar için
•  Tüm denizcilik ve içsularda taşımacılık alanında
•  Atıksu tesislerinde
•  Özellikle de nem ve ıslaklıkların yapışma sorunu 
 oluşturduğu her alanda

WEICON UW
Macunsu- Çelik dolgulu - Su altında sertleşir
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

WEICON ST
Macunsu - Çelik dolgulu - Anti korozif
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Makine parçaları ve paslanmaz çelikten yapılmış 
malzemeler olarak çeşitli onarım ve bakım işleri için özel 
yüksek dereceli, aşındırıcı olmayan dolgu malzemesi, 
örn.:
•  Kimya endüstrisinde depolar, hatlar, kaplar, huniler ve 
 flanşlar
•  Tüm denizcilik ve içsularda taşımacılık alanında
•  Atıksu tesislerinde
•  Kağıt endüstrisinde

savak kapılarının 
onarımları

Kamalı sürgülerin kavitelerini doldurmak için

Titan dolgulu tipi özellikle de basınca karşı ve kimyasallara 
karşı yüksek dayanıklılığın gerektiği özel onarımlar için 
kullanılır.
Aşağıdakilerin onarımı için:
•  Pompalar, valflar, aşınma plakaları, bilyeli yatak 

yuvaları, miller, topaçlar ve pervaneler
•  Pompa gövdelerinin, yatakların kaplanması için

WEICON TI
Macunsu - Titanyum dolgulu - 35°C ila +200°C yüksek 
sıcaklığa dayanıklıdır, kısa süreli +260°C'ye kadar.

Hızlı sertleşmesi sayesinde (uygulama süresi 5 dakika, 
45 dakika sonra mekanik olarak işlem görebilir) ve acil 
onarımlar ve iyileştirme çalışmaları için üniversal tip kolay 
uygulanmaktadır.
•  Sızdıran boru hatlarında, gövdelerde ve şanzımanlarda 

hızlı yapıştırma ve onarımlar için.
•  Birleştirme işlemleri için
•  Germe tertibatları üretimi için

WEICON SF
Macunsu - Çelik dolgulu - Çabuk sertleşen
-35°C ila +90°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Su hattının hızlı onarımı
Elementlerde yırtılmış dişlileri onarmak için

mobil türbinde



7

Germe tertibatı

WEICON WR
Sıvı - Çelik dolgulu - Aşınmaz
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

WEICON WR2
Macunsu - Mineral dolgulu - Aşınmaz
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

+120°CTip WR'ye göre farkı macunsu, dolguya uygun 
akmayan ve mineral dolgulu olmasıdır. Yüksek aşınma 
dirençli türünün bu özellikleri nedeniyle özellikle bileşikleri 
döküm işleme mümkün olmadığı yerlerde kullanılır:
•  Konveyörler, kılavuz rayları ve sürgülü onarımları için
•  Yuvarlanma veya kayma hareketinin aşınmaya neden 
 olduğu yerlerde 
•  Yüksek aşınma ve erozyona maruz kalan metal 
 yüzeylerin aşınmasını önlemek için
•  WEICON Plastik Metal Seramik BL ile kaplama 

öncesi bir aşınmaya dayanıklı alt tabaka olarak

Bu dökülebilir aşınmaz tipi metal parçaların aşırı 
sürtünme, aşınma nedeniyle aşınmaya maruz kaldığı 
kalıp imalatında kullanılır örn.:
•  Millerin yeniden dökülmesi ve onarımları için
•  Yataklar, kesim ve delme aletlerinin dökümünde
•  Döküm ve kopya frezaj modellerin ve çekme kalıpların 
 üretimi için
•  Makine ve kaidelerin altlarına dökmek için
•  Nihai kaplamayı WEICON Seramik BL ile 
 gerçekleştirmeden önce aşınmaz alt zemin olarak

WEICON Plastik-Metal WR sert, aşınmaz ve iyi kayma 
özelliği olan yüzeyler oluşturur.

Patates soymak için çelik tabak kaplaması.
Henüz sertleşmemiş malzeme içerisine 

korunt parçaları yerleştirilir.

WEICON Epoksi reçine kiti
Macunsu - Yoğurulabilir - Mineral dolgulu
-35°C ila +200°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Kolay işlenebilir, çok yönlü reçine, modelaj, sabitleme, 
yapıştırma ve doldurma işlemleri için. Hızlı onarımlar ve 
iyileştirme çalışmaları için örn. şu alanlarda kullanılabilir:
•  Cıvata, dübel ve demirlerin sabitlenmesi için
•  Depo ve boru hatlarında sızıntıları ortadan kaldırmak 
 için
•  Döküm parçaları düzeltmek için
•  Mil, yatak, pompa ve gövdelerin hazırlanması.
•  Bozuk dişlilerin yenilenmesi

bir gövdenin sızdırmazlık hale getirilecek yüzeyini 
onarmak labirent contanın onarımı

WEICON Döküm Reçine 
MS 1000

İnce sıvılı - Dolgusuz - şeffaf
-35°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Düşük viskozite - esnetilmemiş Epoksi reçine Farklı 
uygulamalar için döküm ve lamine reçine sistemi olarak, 
örn. elektrikli parçaların dökümü için uygundur.
WEICON Döküm Reçine MS 1000 çeşitli dolgu 
maddeleriyle (toz biçimli, lif ve doku türünde) karıştırılabilir. 
örn: yüksek dolgulu destekleme malzemeleri gibi.

Ek olarak birkaç teknik veri:
Elektriksel direnç: 5 x 1015 Ω/cm
Elektriksel darbe dayanımı: 19 KV/mm (IEC 60.243)
Sürünme direnci: CTI >600 (IEC 112)
Su emilimi: +23°C'de 10 gün sonra %0,5 (ISO 62)
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Teknik özellikler

*1 Devamlı yüksek ısıya dayanımı muhafaza etmek için 48 saat sonra bir temperleme işlemi aşağıda tarif edildiği şekilde gerçekleştirilmelidir: Tip WEIDLING C 2 h +40°C, 2 h +60°C, 2 h +80°C, 2 h +100°C en son 
14 h +120°C • Tipler WEICON Seramik W ve WEICON TI 3 h +50°C, 2 h +90°C, 2 h +130°C en son 1 h +170°C.

*² WEICON Kermik BL standart olarak normal bir sertleştiriciyle teslim edilir.

Ürün tipi

Sıvı vaziyette WEICON Plastik-Metal

Temel
Spesifik 
özellikler

Komple 
çalışma 
paketleri

% Ağırlığa göre 
karışım oranı

+20°C'de 
uygulama 

süresi

Karışımın 
yoğunluğu 

g/cm³ Karışımın 
viskozitesi 

mPa.s

Çalışma 
adımı 
başına 
maks. 
tabaka 
kalınlığı

mm

Saat cinsinden 
sertleşme 
süreleri

Reçine Sertleştirici (200 g kullanılarak)
Mek. 
esnek

Nihai 
sertleşme

WEICON A Epoksi reçine 
çelik dolgulu

macunumsu
0,5 kg
2,0 kg

100 10 60 2,90 1.000.000 10 16 24

WEICON B Epoksi reçine 
çelik dolgulu

akıcı
0,5 kg
2,0 kg

100 7 60 2,75 200.000 10 16 24

WEICON BR Epoksi reçine 
bronz dolgulu

macunumsu
0,5 kg
2,0 kg

100 33 60 1,68 500.000 10 16 24

WEIDLING C
Epoksi reçine 

alüminyum 
dolgulu

sıvı,
yüksek sıcaklığa 

dayanıklı

0,5 kg
2,0 kg

100 8 60 1,62 25.000 60 24 48*1

WEICON F
Epoksi reçine 

alüminyum 
dolgulu

macunumsu
0,5 kg
2,0 kg

100 20 60 1,60 880.000 10 16 24

WEICON F2
Epoksi reçine 

alüminyum 
dolgulu

akıcı
0,5 kg
2,0 kg

100 14 60 1,45 200.000 10 16 24

WEICON 
HB-300

Epoksi reçine 
çelik dolgulu

macunsu, 
yüksek sıcaklığa 

dayanıklı
1,0 kg 100 100 30 2,34 1.700.000 20 12 24

WEICON 
Seramik BL

Epoksi reçine 
mineral 
dolgulu

sıvı, aşınmaya 
karşı aşırı 
dayanıklı

0,5 kg
2,0 kg

100 10 20 1,90 40.000 10 12 24

100*2 15 40 1,80 6.000 10 16 24

WEICON 
Seramik W

Epoksi reçine 
mineral 
dolgulu

macunsu, 
aşınmaya karşı 
aşırı dayanıklı

0,5 kg
2,0 kg

100 33 120 1,59 600.000 10 24 48*1

WEICON SF Epoksi reçine 
çelik dolgulu

macunsu, hızlı 
sertleşir

0,5 kg
2,0 kg

100 13 5 2,60 800.000 10 3 6

WEICON ST
Epoksi reçine, 

metalik 
dolgulu

macunsu, 
antikorozif

0,5 kg
2,0 kg

100 50 60 1,64 550.000 10 16 24

WEICON TI
Epoksi reçine 

titanyum 
dolgulu

macunsu, 
aşınmaya karşı 

dayanıklı

0,5 kg
2,0 kg

100 33 120 1,61 550.000 10 24 48*1

WEICON UW Epoksi reçine 
çelik dolgulu

macunsu, su 
altında sertleşir

0,5 kg
2,0 kg

100 50 60 1,63 500.000 10 16 24

WEICON WR Epoksi reçine 
çelik dolgulu

sıvı, aşınmaya 
karşı dayanıklı

0,5 kg
2,0 kg

100 15 45 2,30 20.000 10 16 24

WEICON WR2
Epoksi reçine 

mineral 
dolgulu

macunsu, 
aşınmaya karşı 

dayanıklı

0,5 kg
2,0 kg

100 25 45 1,67 560.000 10 16 24

WEICON 
Epoksi reçine  
kiti

Epoksi reçine 
mineral 
dolgulu

macunsu, 
yüksek sıcaklığa 

dayanıklı

0,1 kg
0,4 kg
0,8 kg

100 100 30 2,00 Paste
yoğurulabilir 20 2 3

WEICON 
Döküm reçine 
MS 1000

Epoksi reçine 
dolgusuz

ince sıvılı 1,0 kg 100 20 20 1,10 1.300 10 24 36
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Ürün tipi

Sertleşmiş vaziyette WEICON Plastik-Metal

DIN 53281-83 / ASTM D 1002'e göre +25°C'de orta düzeyde dayanıklı Isıyla şekil 
değişikliğine 

karşı dayanım
°C / °F

Sertleşme 
sonrası renk

Sıcaklık 
dayanıklılığı

°C / °FBasınç
MPa
(psi)

Çekiş
MPa
(psi)

Bükme
MPa
(psi)

E-Modül
MPa
(KSI)

Shore 
Sertlik D 
(ASTM 
D 1706)

Büzüşme 
%

WEICON A 80
(11.600)

21
(3.050)

34
(4.950)

3.500 - 5.000
(500 - 725)

90 0,015
+65
(149)

koyu gri -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON B 110
(15.950)

21
(3.050)

52
(7.500)

3.500 - 5.000
(500 - 725)

90 0,030
+65
(149)

koyu gri -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON BR 82
(11.900)

18
(2.600)

22
(3.200)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

80 0,020
+50
(122)

bronz -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEIDLING C 140
(20.300)

25
(3.600)

77
(11.150)

5.800 - 6.000
(840 - 870)

90 0,010
+130
(266)

gri -35 ila +220 arası
(-31 ila +428 arası)

WEICON F 61
(8.850)

20
(2.900)

37
(5.350)

1.500 - 2.000
(215 - 290)

84 0,020
+60
(140)

alüminyum -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON F2 43
(6.250)

14
(2.050)

26
(3.750)

1.500 - 2.000
(215 - 290)

79 0,025
+55
(131)

alüminyum -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON 
HB-300

100
(14.500)

27
(3.900)

42
(6.100)

9.500 - 10.000
(1.380 - 1.450)

85 0,015
+120
(248)

koyu gri

-35 ila +200 arası
kısa süreli +280'ye 
kadar (-31 ila +392 

arası kısa süreli 
+536'ya kadar)

WEICON 
Seramik BL

115
(16.700)

25
(3.600)

98
(14.200)

9.000 - 9.500
(1.300 - 1.380) 88

0,020
+80
(176)

mavi -35 ila +180 arası
(-31 ila +356 arası)85

(12.300)
22

(3.200)
95

(13.800)
7.000 - 8.000
(1.010 - 1.160) 83

WEICON 
Seramik W

140
(20.300)

30
(4.400)

90
(13.100)

4.500 - 5.000
(650 - 725)

85 0,020
+150
(302)

beyaz

-35°C ila + 200°C, 
kısa süreli +260*1

(-31 ila +392 arası
kısa süreli +500'ya 

kadar)

WEICON SF 70
(10.150)

14
(2.050)

21
(3.050)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

85 0,030
+50
(122)

koyu gri -35 ila +90 arası
(-31 ila +194 arası)

WEICON ST 80
(11.600)

27
(3.900)

38
(5.500)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

80 0,020
+50
(122)

gri -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON TI 105
(15.200)

35
(5.100)

100
(14.500)

4.500 - 5.000
(650 - 725)

80 0,020
+150
(302)

gri

-35°C ila + 200°C, 
kısa süreli +260*1

(-31 ila +392 arası
kısa süreli +500'ya 

kadar)

WEICON UW 82
(11.900)

28
(4.050)

38
(5.500)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

85 0,020
+50
(122)

koyu gri -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON WR 110
(15.950)

33
(4.800)

80
(11.600)

5.000 - 5.500
(725 - 800)

90 0,020
+65
(149)

siyah -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON WR2 71
(10.300)

29
(4.200)

39
(5.650)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

82 0,025
+65
(149)

koyu gri -35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

WEICON 
Epoksi reçine 
kiti

80
(11.600)

30
(4.350)

56
(8.100)

4.000 - 6.000
(580 - 870)

87 0,005
+95
(203)

yeşil -35 ila +200 arası
(-31 ila +392 arası)

WEICON 
Döküm reçine 
MS 1000

60
(8.700)

25
(3.600)

285
(41.300)

17.000 - 18.000
(2.460 - 2.610)

65 0,200
+50
(122)

şeffaf, az 
miktarda öz 
renge sahip

-35 ila +120 arası
(-31 ila +248 arası)

Dönüştürme faktörleri: 
(°C x 1.8) +32 = °F • kV/mm x 25.4 = V/mil • mm / 25.4 = inches • µm / 25.4 = mil • N x 0.225 = lb • N/mm x 5.71 = lb/in • N/mm x 5.71 = pli • N/mm² x 145 = psi • MPa x 145 = psi • MPa x 0.145 
= KSI mPa.s = cP • N.m x 8.851 = lb.in • N.m x 0.738 = lb.ft • N.mm x 0.142 = oz.in • kg x 2.2046 = lb
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WEICON Plastik-Metal ile işlem yaparken AT emniyet bilgi 
formlarımızdaki (www.weicon.de) fiziksel, emniyet, toksikolojik ve 
ekolojik verilere ve talimatlara uyunuz. 
WEICON Plastik-Metal ile yapılacak başarılı işlem yüzeylerin özenle 
hazırlanmış olmasına bağlıdır. Toz, kir, yağ, gres, pas ve nem veya 
ıslaklıklar Epoksi reçinelerin yapışmasını olumsuz etkiler.
WEICON Plastik-Metal ürünü ile çalışmadan önce aşağıdaki hususlara 
mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir:

Yüzey ön işlemi
Yüzeyler temiz, kuru ve yağdan arındırılmış(metalden arındırılmış) 
olmalıdır. Hemen hemen tüm yüzey kirleticileri, örn. boya kalıntıları, 
yağlar, gresler, toz ve kir WEICON Temizleyici Sprey S ile veya WEICON 
sızdırmazlık ve yapıştırıcı temizleyici ürünle temizlenebilir. 
Çok aşırı kirli veya düz yüzeylerde yapışma kum ile ışınlama yöntemiyle 
uygun bir granülasyonla veya mekanik pürüzlendirmeyle veya kaba bir 
taşlama malzemesiyle optimum hale getirilebilir.

Uzun süreler deniz suyuna maruz bırakılmış döküm parçalar özel 
işlemden geçirilmelidir, çünkü bunlar inorganik tuzlar içerir. Bu tuzların 
yüzeye ulaşarak nemi emmeleri ve paslanma sürecini başlatma riski 
bulunmaktadır (alt kısımda pas kabarcıkları). O nedenle kumlama 
sonrası parçaların ısıtılması veya alevle işlemden geçirilmesi 
önerilmektedir.

Eğer zeminle yapışması istenmiyorsa, ayırıcı madde uygulanmak 
zorundadır. Düz yüzeyler için, örn. WEICON Kalıp Ayırma Maddesi 
(silikonsuz) veya WEICON Silikon Spreyi gibi.
Yüzey ön işlemi sonrasında hemen WEICON Plastik-Metal uygulanmaya 
başlamalıdır, böylece oksidasyon ve hızlı paslanma önlenebilir.

 Karıştır
Sertleştirici ilave edilmeden önce reçine dolgu malzemeleriyle 
mümkünse özenli ve baloncuksuz olarak karıştırılmalıdır (İstisnalar: 
Epoksi reçine kiti HB 300, döküm reçine MS 1000). 
Arkasından reçine ve sertleştirici en az 4 dakika iyi ve baloncuksuz 
olarak işleme spatulasıyla veya mekanik karıştırıcı ile düşük devir 
sayısında (maks 500 D/dak) homojen bir karışım haline gelinceye 
kadar karıştırılmalıdır. 

Kullanma talimatı
Uygulama süresi içerisinde ne kadar malzeme sürülebiliyorsa en fazla 
o kadar malzeme karıştırılmalıdır. 
Önerilen karışım oranlarına tam olarak uyulmalıdır (maks. sapma 
%+/-2).

Uygulama ve işlem süresi
Belirtilen uygulama süresi 200g'lık +20°C'lik malzeme sıcaklığındaki 
kullanılan malzemeyle ilgilidir. Daha büyük miktarların karıştırılmasında 
daha hızlı bir sertleşme gerçekleşir, bu Epoksi reçinelerin tipik ısıya 
karşı verdikleri tepkilere bağlıdır. 
İşlem (+20°C) oda sıcaklığında gerçekleştirilmelidir. Daha yüksek 
sıcaklıklar uygulama ve sertleşme sürelerini azaltırlar. Temel ilke: oda 
sıcaklığından her +10°C'lik artış uygulama süresini yarısı oranında 
kısaltır. +16°C altındaki sıcaklıklar uygulama ve sertleşme süresini 
uzatır, yakl. +5°C'den itibaren artık tepki oluşmaz.

Sertleşme ve işlem
WEICON Plastik-Metal tipine göre 2 ila en fazla 24 saat arasında 
mekanik olarak işlenebilir veya şekillendirilebilir. 
Sertleşme bütün tiplerde en geç 48 saat sonra (oda sıcaklığında) 
tamamlanır.* 
Düşük sıcaklıklarda sertleşme dengeli ve maks. +40°C ısı girişi 
sayesinde (ısı lambası, ısıtmalı tavan, sıcak hava fanı) hızlandırılabilir. 
Termik yüksek ısı ve malzemedeki olası sıcaklık kaybı nedeniyle yüzey 
açık alevle (örn. brulör, yağ lambası vs.) ısıtılamaz.

Depolama
WEICON Plastik-Metal oda sıcaklığında kuru ortamda depolanır. 
Açılmamış ambalajlar +18°C ila +28°C arasında teslim tarihinden 
itibaren en az 24 ay (Epoksi reçine kiti maks. 36 ay) saklanabilir. Açılan 
ambalajlar 6 ay içerisinde tüketilmelidir.

*Devamlı yüksek ısıya dayanımı muhafaza etmek için 48 saat sonra bir temperleme işlemi 
aşağıda tarif edildiği şekilde gerçekleştirilmelidir:
Tip WEIDLING C
•  +40°C'de 2 h, • +60°C'de 2 h, 
•  +80°C'de 2 h; • +100°C'de 2 h, 
•  son olarak +120°C'de 14 h

Tipler WEICON Seramik W ve WEICON TI
•  +50°C'de 3 h, • +90°C'de 2 h, 
•  +130°C'de 2 h 
•  son olarak +170°C'de 1 h 

Komple çalışma paketi

1.

Reçine bileşenlerinin karıştırılması

2.

Reçine ve sertleştirici bileşenlerin karıştırılması

3.

Karıştırılan bileşenlerin uygulanması

4.
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Tamamlayıcı program

WEICON El Koruma Köpüğü
Lipozomlu

Yağsız, şeffaf ve suya dayanıklı koruyucu bir tabaka 
oluşturur, çeşitli türden kirleticileri cilt ve gözeneklere 
iletmez. 
Bu "görünmez eldiven" agresif kimyasal maddelerin 
zararlı ve tahriş edici maddelerine karşı korur. Lipozom 
kullanıldığı için de bakım etkisi önemli oranda artırılır.

Uygulama alanları
•  Endüstride,
•  Atölyelerde ve montaj çalışmalarında,
•  kimyasal işlem yapan işletmelerde,
eldiven gerektiren tüm meslek dallarında.

WEICON El Koruyucu Köpük uygulaması kolaydır, 
çözeltiler, asitler, eriyikler, yağlar, katran, boya, cila, 
yapıştırıcılar, bitümen, sızdırmazlık malzemeleri ve 
silikonlara karşı korur.

WEICON Temizleyici 
Sprey S
Tüm metaller, cam, seramik ve sayısız plastik maddeyi 
temizler ve yağlardan arındırır.

Uygulama alanları
•  Astarlama ve cilalama öncesi temizler ve yağı giderir.
•  WEICON'un diğer ürünlerini kullanmadan önce yağ 
 içeren bir zeminde ürünün etkisi engellenecekse örn. 
 yapıştırmalar

WEICON Temizleyici Sprey S kullanılabilir, çabuk 
havalandırma sağlar ve kalıntı bırakmadan çalışır. 
İncelticilerle çalışmaya göre burada malzeme kalıntı 
bırakmaz. Reçineleşmiş gresler dahi yok edilebilir.
PVC, pleksiglas, polistirol ve basit cilalar gibi 
termoplastlar sökülebilir.

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.

Uygulama alanları
•  Silindir kafaları, yağ havuzları, su pompaları ve egzoz 
 kavisleri, valf kapakları ve şanzıman flanşlarındaki her 
 tür sızdırmazlık malzemesi kalıntılarını çözer.
•  Güvenilir şekilde kurum kalıntılarını, boya ve cilaları 
 temizler
•  Yağları, reçineleri, gresleri ve katranları temizler
•  Her türden yapıştırıcıları temizler, sertleşmiş 
 siyanakrilat ve anaerobik sertleşen yapıştırıcılar dahil

WEICON Sızdırmazlık ve Yapıştırıcı Madde Temizleyicisi 
metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve 
polipropilenlerde kullanılabilir. PVC, sentetik, linolyum 
vs gibi hassas plastikler için kullanılmamalıdır.

WEICON Silikon Spreyi
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
• Lastik, plastik ve metal parçalarını korur

WEICON Silikon Sprey uzun süreli ayırma filmi oluşturur 
ve yüzey özelliğini korur.

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

Suyla soğutulmuş turbo şarj gövdesinin tamiri
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Atık gazlar + Potasyum hidroksit %0-20 (potas) +

Aseton o Kireç +

Etileter + Karbol asidi (fenol) -

Etilalkol o Hidrokarbonlar alfatik (doğalgaz türevleri) +
Etilbenzil - Aromatik hidrokarbonalar (benzol, toluol, ksilol) -
Alkaliler (bazik maddeler) + Kreosot yağı -

Karınca asidi > %10 (metan asidi) - Kresil asidi -

Amonyak, susuz %25 + Magnezyumhidroksit +

Amilasetat + Maleik asit (cis-etilendikarbonasidi) +

Amilalkoller + Metanol (metilalkol) < %85 o

Baryumhidroksit + Naftalin -

Benzinler (92-100 Oktan) + Naftenler -

Brom asidi < 10% + Sodyumbikarbonat (sodyumhidrojen karbonat) +

Bütilasetat + Sodyumklorür (yemek tuzu) +

Bütilalkol + Sodyumkarbonat (soda) +

Kalsiyumhidroksit (sönmüş kireç) + Sodyumhidroksit > %20 (Kostik soda) o

Klorasetik asit - Kostik soda çözeltisi +

Klorosülfonik asit (ıslak ve kuru) - Yağlar, mineralli +

Klorlu su (yüzme havuzu konsantrasyonu) + Yağlar, bitkisel ve hayvansal +

Kloroform (triklormetan) o Oksalasit < %25 (etandiasit) +

Klor asidi %10-20 + Perkloraetilen o

Krom asidi + Gazyağı +

Kromlama havuzları + Fosforik < %5 +

Dizel yakıtlar + Ftalasidi, ftalasit anhidrat +

Doğalgaz ve doğalgaz ürünleri + Ham petrol +

Asetik asit inceltilmiş <%5 + Tuz asidi < %10 +

Etanol <%85 (Etilalkol) o Nitrik asit < %5 o

Gresler, yağlar ve mumlar + Kükürtdioksit (nemli ve kuru) +

Hidroflorik asit inceltilmiş (Hidroflorik asit) o Karbondisülfit +

Tanen asidi inceltilmiş < %7 + Sülfürik asit < %5 o

Gliserin (trihidroksipropan) + Tetraklorokarbon (tetraklorometan) +

Glikol o Test benzini +

Kalorifer yakıtı, dizel + Tetralin (Tetrahidronaftalin) o

Hümik asit + Tuluol -

Emprenye yağlar + Trikloraetilen o

Kostik sabunu + Hidrojenperoksit < %30 (hidrojensüperoksit) +

Potasyumkarbonat (potas) + Ksilol (ksilen) -

Sertleştikten* sonra WEICON Plastik-Metal ürünü kimyasal dayanıklılığı (Alıntı)

+ = dayanıklı          0 = zaman kısıtlı          - = dayanıksız                  *WEICON Plastik-Metal depolanması +20°C kimyasal sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.

Taber'e göre aşınma ölçümü:
Taber'e göre bu klasik yöntemle çeşitli malzemelerin aşınma direnci ölçülebilir. Aşınma hareketi iki sürtünme makarası ile oluşturulur, bunlar 
belirlenen bir güçle dönen numune üzerine bastırılır. Numune olarak ilgili maddelerden oluşturulan bir disk kullanılır. (Ayrıntılar talep üzerine verilir). 

Yoğunluk (g/cm³) Hacim aşınması (mm³)
Çelik STW 22 7,9 1,3
WEICON Seramik BL 1,9 5
ALU Al Mg3 2,7 10
WEICON A 2,9 31
WEICON F 1,6 83

90 -

Çelik STW 22 WEICON Seramik BL ALU Al Mg3 WEICON A WEICON F

80 -
70 -
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
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Uygulama örnekleri

WEIDLING C -Manivela tamirinde

WEICON WR - Atık gaz borusu dirseklerinin kaplanması

WEICON WR - Çelik plakanın desteklenmesi

WEIDLING C - Turbo şarj gövdesinin tamiri

WEIDLING C - Alü-döküm kalıpların üretimi

WEICON Seramik BL - Boru kavislerinin kaplanması

WEICON Seramik BL - Karıştırma-eleme sisteminde 
kaplamalar

WEIDLING C - Mesafe halkasının üretimi

WEICON WR - CO2 temizleme sisteminin kaplanması

WEICON Seramik BL - Pompa gövdesinin kaplanması

Epoksi reçine kiti - şanzıman gövdesinin onarımı

WEICON WR - Santrifüj pompa kaplaması

Epoksi reçine kiti, Pompa contasında acil 
hareket yüzeyinin hazırlanması

WEICON Seramik BL - Pompa gövdesinin 
kapağının kaplanması 

WEICON HB 300 - Dik olukların onarılması

WEICON WR - Silah kundağına namlunun yerleştirilmesi

WEICON WR - Gemi vinç sistemleri için döner 
yatakların desteklenmesi

WEICON BR - Tekne pervanelerinin onarılması
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Alüminyum gövde düzeltmesi

Taşıma çarkında onarım (delik)

Fren kasnaklarında fren takozu

Yetkili satıcınız:

Boru ve boru dirseklerinin kaplanması
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2 Bileşenli Epoksi Reçine
Yapıştırıcı

• Sürekli
• Hızlı
• Ekonomik

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


