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•			Temizleme	ve	yağdan	
arındırma

•			Yağlama

•			Çözme	ve	ayırma

•			Bakım	ve	koruma
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Yüzey	ve	pas	koruması
Pas	 koruma	 2000	 PLUS,	 Çinko-Spreyi,	 Çinko-Sprey	 i"özel	 açık	 renkli",	
Alüminyum-Spreyleri,	Çinko-Alüminyum-Spreyi,	Paslanmaz	çelik	spreyi,	
Bakır	spreyi,	Pirinç	spreyi,	Krom-gümüş	spreyi,	Korozyon	koruması

Sayfa	3	-	5

Temizleme	ve	yağdan	arındırma
Temizleyici	Sprey	S,	Brülör	temizleyici,	Kalıp	temizleyici,	Yüzey	temizleyici,	
Fren	temizleyici,	Plastik	temizleyici,	Basınçlı	hava	Spreyi,	TFT/LCD	ekran	
temizleyici,	Multi	Köpük,	Yalıtım	maddesi	ve	yapıştırıcı	çıkarıcı

Sayfa	6	-	9
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a

Yağlama	ve	multi	
fonksiyon	yağları

AT-44,	W	44	T,	Silikon-Sprey,	Bio-Cut,	Bio-Fluid,	PTFE-Sprey Sayfa	9	-	12

Yapışkan	yağlama	
maddeleri

Zincir	ve	halat	spreyi,	Yapıştırıcı	sprey	yağ	–	ekstra	güçlü-,	MoS2 ile 
Üniversal	sprey	yağ,	H1	Sprey	yağ,	Beyaz	Sprey	Yağ,	Top-Lub Sayfa	12	-	14

Montaj	Spreyleri Anti-Seize,	Anti-Seize	"High-Tech" Sayfa	15

Çözme	ve	ayırma
Pas	çıkarıcı	ve	kontak	sprey,	Pas	Şok,	Kaynak	koruma	spreyi,	Kalıp	
ayırma	 maddesi,	 Alüminyum	 Taşlama	 Koruması,	 Etiket	 çıkarıcı,	
Sakız	çıkarıcı

Sayfa	16	-	18

Bakım	ve	koruma Paslanmaz	çelik	spreyi,	Metal-Fluid,	Cockpit-Sprey,	El	koruma	köpüğü Sayfa	19-20

Kontrol	ve	diğer	hususlar Sızıntı	tespit	spreyi,	soğutma	spreyi,	
Sprey	yapıştırıcı:	-	tekrar	ayrılabilir	-,	-	kuvvetli	-,	-	ekstra	kuvvetli	- Sayfa	20	-	21

Teknik	veriler	ve	geliştirme	
programı

Sayfa	22	-	25

Teknik Spreyler

Aşağıdakiler	için	problem	çözümleri 
Üretim	•	Onarım	•	Koruma	•	Bakım

İçindekiler

WEICON	–	Bu	 isim	yıllardır	üretim,	 tamirat,	bakım	ve	koruma	alanlarında	başarılı	şekilde	kullanılan	kaliteli	ürünleri	
temsil	eder.

Yani	kesinlikle	sizin	işletmenizde	de	pek	çok	görevi	yerine	getirecek	ve	sorunları	çözebilecek	ürünler.

Uygulama	 taleplerinin	 ve	 çevre	 kapsamında	 gerekliliklere	 uygun	 olarak	 sürekli	 gelişimin	 dışında	 sürekli	muhafaza	
edilen	yüksek	kalite	standardı.
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Çinko	Spreyi	
Çinko-Sprey	
"Özel	Açık	Renk"
WEICON	Çinko-Spreyleri	 tüm	metaller	 için	 uzun	 süre	
etkili	hızlı	kuruyan	korozyon	koruması	sağlar.	

WEICON	 Çinko-Sprey	 tüm	 metal	 yüzeylerde,	 örn.	
düzeltilmesi	 gereken	 galvaniz	 parçalarda	 katodik	
korozyon	koruması	sağlar.	Mikro	incelikte	hızlı	koruyan	
ve	yapışan	bir	koruma	katmanı	oluşturur.

WEICON	 Çinko-Sprey	 ile	 kaplanan	 metal	 parçalarda	
DIN	 53167	 ya	 da	 DIN	 50021	 kapsamında	 uygulanan	
tuz	püskürtme	testinde	550	saat	sonrasında	dahi	hiçbir	
korozyona	rastlanmamıştır.	

Yeni	 türdeki	çinko	pullar	aşırı	hava	ve	çevre	etkilerine	
karşı	 dahi	 büyük	 ölçüde	 dirençli	 bir	 koruma	 katmanı	
oluştururlar.	Bu	sayede	WEICON	Çinko	Spreyi	DIN	EN	
ISO	1461	gerekliliklerini	aşan	özelliklere	sahiptir.

WEICON	Çinko-Sprey	"özel	açık	 renkli"	galvaniz	 renk	
tonuna	uygun	olarak	üretilmiştir.

Uygulama	alanları
•			Yüksek	değerde	pas	koruma	astarı	
•			Kaynak	ve	delik	noktalarının	kaplanması	için
•			İleten	bir	ara	tabaka	olarak	noktasal	kaynakta
•			Metalin	korozyona	karşı	korunması	gereken	her	yerde
Daha	önce	anılan	uygulama	alanlarının	yanında	WEICON	
Çinko-Sprey	"özel	açık	renkli"	kusurlu	galvanizlemenin	
benzer	renk	tonunda	düzeltilmesinde	tercih	edilir.

WEICON	 Çinko-Spreyleri	 yakl.	
15	 dakika	 sonra	 tamamen	 kurur	
ve	 yakl.	 12	 saat	 ön	 işleme	 gerek	
olmadan	spatula	 ile	doldurulup	üzeri	
cilalanabilir.
+500°C’ye	 kadar	 ısıya	 dirençlidir	
("özel	açık	renkli"	+300°C’ye	kadar).

Pastan	Koruma	2000	PLUS
Gümüş	Gri	/	Antrasit
Pastan	 Koruma	 2000	 PLUS	 Özellikle	 Demir	 III	 oksit	
(Hematit)	 bazlı	 korozyona	 ve	hava	 şartlarına	dayanıklı	
yüzey	kaplaması.	

Son	derece	saf	demir	oksit	pigmentleri	kullanılarak	bir	
plaka	benzeri	düzenlemeyle	devamlı,	hava	şartlarına	ve	
suya	dayanıklı	dış	yüzey	koruması	elde	edilir.

Pastan	koruma	2000	PLUS	metal	konstrüksiyonları	veya	
tesislerin	uzun	süreli	ve	optik	olarak	aşırı	çevre	ve	hava	
şartlarına	karşı	korunması	gereken	her	yerde	kullanılır.
-50°C	ila	+300°C	arası	sıcaklğa	dayanıklıdır.

Uygulama	alanları
•			Ambarlar	ve	çelik	konstrüksiyonlar
•			Demir	tırabzanlar,	kafes	direkler
•			Çitler,	küpeşteler,	balkon	korkulukları
•			Rulo	kepenkler,	dış	mekan	aydınlatmaları
•			Tüm	eski	boyaların	ve	cilaların	tadilatında
Ve	 özellikle	 korozyona	 maruz	 kalabilecek	 alanlarda,	
örn.	kaynak	dikişleri,	dişliler,	cıvatalar	veya	somunlarda.

2-kez	 uygulanması	 halinde	 daha	 yüksek	 korozyon	
koruması	elde	edilir:
>2000	Saat	tuz	püskürtme	sis	testi	
=>	20	Yıl	açık	hava	şartlarına	maruz	kalma	(C5-I	Korozif	
kategorileri	ISO	12	944	Bölüm	2.)

> 2000 Stunden 
Salzsprühnebeltest

High QualityYeni
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Uygulama	alanları
•			Hasarlı	paslanmaz	çelik	parçaların	düzeltilmesi	için
•			Kamyon	üst	yapılarında
•			Silolarda	ve	boru	hatlarında
•			Dış	mekanda	hava	şartlarına	dirençli
•			Cam,	ahşap,	taş,	seramik	ve	pek	çok	plastik	
	 maddelerin	optik	olarak	değer	kazanması	için
•			Dekorasyon	amaçlı

WEICON	Paslanmaz	Çelik	Spreyi	yakl.	10	dakika	sonra	
tamamen	 kurur,	 4-6	 saat	 arasında	 tutuş	 sağlar	 ve	
kazımaya	karşı	ve	+300°C’ye	kadar	ısıya	dirençlidir.

Çinko-Alüminyum	Sprey
WEICON	Çinko-Alüminyum-Sprey	tüm	metal	yüzeyleri	
pas	ve	korozyona	karşı	sürekli	olarak	korur.	
WEICON	 Çinko-Alüminyum-Sprey	 hızlı	 kuruyan,	 sıkı	
tutunan	 bir	 koruma	 katmanı	 oluşturur	 ve	 pek	 çok	
kimyasala	karşı	dirençlidir.

Uygulama	alanları
•			Hasarlı	galvanizlerin	uygun	renk	tonu	ile 
 düzeltilmesinde	tercih	edilir.
•			Kaynak	ve	delik	noktalarının	kaplanması	için

WEICON	 Çinko-Alüminyum-Sprey	 yakl.	 15	 dakika	
içinde	tamamen	kurur	ve	12	saat	sonra	ön	işleme	gerek	
olmadan	spatula	 ile	doldurulabilir	veya	üzerine	cila	ya	
da	boya	atılabilir.
Isıya	direnci	+300°C’ye	kadardır.

Paslanmaz	Çelik	Sprey
WEICON	Paslanmaz	Çelik	 Spreyi	 yüzey	 kaplamaların	
korozyona	 ve	 hava	 şartlarına	 karşı	 korunması	 içindir.	
Kimyasallara	karşı	yüksek	dayanım	sayesinde	özellikle	
de	dirençli	ve	etki	dolu	bir	koruma	tabakasının	gerektiği	
her	yerde	kullanılabilir.
Alaşım	ayrıca	krom,	nikel	ve	mangandan	oluşmaktadır.

Alüminyum-Sprey	A-100
Alüminyum-Sprey	A-400
WEICON	 Alüminyum-Spreyleri	 <>	 Alüminyum	
pigmentler	%95,5	oranında	saflık	derecesine	sahiptirler	
ve	tüm	metalik	yüzeyler	için	yüksek	değerde	korozyon	
koruması	sağlarlar.

Tip	A-100:	Sürtünmeye	karşı	dayanıklı
Tip	A-400:	Azami	parlaklık

Uygulama	alanları
•			Soğutma	ve	havalandırma	tekniğinde
•			Ateşleme	tesislerinde
•			Boru	hatlarında	ve	makine	gövdelerinde
•			Egzoz	tesislerinde	(sadece	A-100	ve	sadece	son	
	 borularda)
•			Fiberglas-Karoser	parçalarında
•			Model	imalatında,	güzel	sanatlarda	ve	oyuncak	
	 üretiminde

WEICON	Alüminyum-Spreyleri	başka	pek	çok	inceltilmiş	
asitlere,	solüsyonlara	ve	hava	şartlarına	karşı	dirençlidir.	
Kaplamanın	ısıya	direnci	+800°C*	dir.

*	 bkz.	Teknik	özellikler
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Korozyon	Önleyici	(wax)	Sprey
Korozyon	Önleyici	(wax)	Sprey	aletleri	ve	hassas
parçaları	iç	mekanda	veya	deniz	aşırı	gönderilerde	kuru	
ve	balmumu	tarzında	bir	koruma	katmanı	ile	korur.

Bakır	Spreyi
WEICON	 Bakır-Spreyi	 etkili	 tunç	 metal	 karakteri	 ile	
koruma	 kaplamalara	 ve	 dekoratif	 kaplamalara	 iç	 ve	
dış	 mekanlarda	 yüksek	 değerde	 hava	 şartlarına	 karşı	
koruma	sağlayan	ve	iyi	tutan	bir	metal	spreydir.

Farklı	 çalışma	 malzemelerinin	 yüzeylerinde	 veya	
konstrüksiyon	parçalarında	optik	değerlendirme	(Değer	
koruma)	içinde	kullanılır.

Uygulama	alanları
•			Pencere	sacları
•			Çatı	olukları	ve	yağmur	suyu	iniş	boruları
•			Dış	mekan	aydınlatmaları	ve	posta	kutuları
•			Güzel	sanatlar	ve	dekorasyon	çalışmalarında

Pirinç-Sprey
WEICON	Pirinç	sprey	pirinç	renk	tonunda	saf	bir	metal	
kaplama	spreyidir.	
Farklı	 malzemelerin	 korunması	 ve	 optik	 olarak	 değer	
kazanması	için	kullanıma	uygundur.

Uygulama	alanları
•			Restorasyon	çalışmaları
•			Dekorasyon	amaçlı	olarak	örn.	resim	çerçevelerinde
•			El	sanatları,	hobi	ve	ev	atölyelerinde
•			Sarı	kromajlı	parçaların	delik	delme,	kaynak	veya	
	 torna	işlemi	sonrasında	düzeltilmesinde

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

Gerektiğinde	koruma	katmanı	kolayca	sökülebilir	 (örn.	
WEICON	Temizleyici	S	ile).

Krom-Gümüş	Sprey
WEICON	 Krom-Gümüş-Sprey	 mükemmel	 bir	 yüzey	
kaplaması	sağlar.	
Özel	birleşimi	ve	metal	pigmentlerin	aşırı	saflığı	sayesinde	
yüksek	oranda	parlaklık	derecesi	elde	edilir.

Uygulama	alanları
•			Prototipler	ve	numuneler
•			Yansıtıcılar	(örn.	Reflektörler)
•			Fuar	ve	sergi	kurulumunda
•			Efektli	dekorasyon	çalışmaları
•			Farklı	malzemelere	optik	değer	kazandırma



6

Temizleyici	Sprey	S
WEICON	Temizleyici	Sprey	S	yağları	alır	ve	tüm	metal,	
cam,	seramik	ve	plastik	maddeleri	temizler.

Uygulama	alanları
•			Astarlama	ve	cilalama	öncesi	temizler	ve	yağı	giderir.
•			Diğer	WEICON	ürünlerini	kullanmadan	önce	yağ	
	 içeren	bir	zeminde	ürünün	etkisi	engellenecekse	örn.	
	 yapıştırmalar
•			Makine	parçalarının	temizlenmesi

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.

Kalıp	Temizleyici
Yüksek	 aktif	 organik	 çözelti	 maddeleri	 bazında	 özel	
temizleyici.	

Etkili	 şekilde	 balmumunu,	 silikonları,	 yağları,	
sertleştirilmemiş	 PUR-artıkları	 ve	 diğer	 kirleri	 plastik,	
çelik	veya	alüminyum	kalıplardan	çıkarır.

Brülör	Temizleyici
WEICON	 Brülör	 temizleyici	 özel	 olarak	 yağ,	 gres	
yağı,	 kurum	 ve	 diğer	 kirlerin	 brülör	 parçalarından	
temizlenmesinde	 kullanılır	 ve	 hiçbir	 artık	 bırakmadan	
buharlaşır.

Uygulama	alanları
Yağ	ve	yağlı	kirlerin	ve	artıkların	çıkarılmasında
•			Fıskiye	borularında	ve	hava	sensor	plakalarında
•			Fan	ve	hava	çarklarında
•			İç	gövdelerde,	ateşleme	elektrotlarında,	vs.

Yeni
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Plastik	Temizleyici	Sprey
Plastic	Temizleyici	Sprey	hassas	yüzeylerin	temizlenmesi	
ve	yağdan	arındırılması	için	ideal	bir	üründür*.
 
Aşındırıcı	 temizleyicilerin	 kullanımı	 ile	 örn.	 plastikler	
zarar	 görür	 ve	 yüzey	 yapıları	 değişir.	Gerilim	 yırtıkları,	
pürüzlülük	ve/veya	mat	yüzeyler	bunun	sonucudur.	

Çoğu	 zaman	malzemelerin	 optik	 ve	 teknik	 nedenlerle	
kullanılmaya	devam	edilmesi	artık	mümkün	değildir.
 
Plastic	Temizleyici	Sprey		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

Uygulama	alanları
Yağ	ve	yağlı	kirlerin	ve	artıkların	çıkarılmasında
•			Frenlerde	(Tambur	ve	disk	frenlerde,	kaplamalarda,	
	 fren	takozlarında,	silindirlerde,	yaylarda	ve	kovanlarda)
•			Debriyajlarda	(Debriyaj	kaplamaları	ve	parçaları)
•			Motor	parçalarında	(Karbüratör,	Benzin	ve	Yağ	
	 pompası,	şanzımanlar,	vs.)

*	Uygulamadan	önce	yüzeye	uygunluk	testi	yapılmalıdır.

Yüzey	Temizleyici	Sprey
WEICON	Yüzey	Temizleyici	Sprey	WEICON	yapıştırma	
ve	 sızdırmazlık	 malzemeleri	 ile	 yapıştırılacak	 veya	
sızdırmaz	 hale	 getirilecek	 yüzeylerin	 temizlenmesi	 ve	
yağdan	arındırılması	için	kullanılır.	
WEICON	 yüzey	 temizleyicisi	 metal,	 cam,	 seramik	
ve	 birçok	 plastik*	 benzeri	 çalışma	 malzemelerinde	
kullanılabilir.

Uygulama	alanları
•			WEICON	yapıştırıcılarıyla	ön	yapıştırma	hazırlığı	için	
	 yüzeylerin	yağdan	arındırılması	ve	temizlenmesi
•			Bakım	çalışmaları	sırasında	makine	parçalarının	
	 temizlenmesi	 ve	 yağdan	 arındırılması. 

Fren	 Balata	 Temizleyici 
WEICON	Fren	Balata	Temizleyici	özellikle	motorlu	taşıt	
alanında	 bir	 çok	 amaçlı	 temizleyicidir.	 Konvansiyonel	
incelticilerden	 farklı	 olarak	 WEICON	 fren	 Balata	
Temizleyicisi	 kalıntı	 bırakmadan	 buharlaşır.	 Tüm	
metaller,	 cam	 ve	 sayısız	 plastik	 maddeyi	 temizler	 ve	
yağlardan	arındırır.

Yeni
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Multi-Köpük
WEICON	Multi-Köpük	çok	amaçlı	olarak	kullanılabilen	
çok	güçlü	bir	köpük	temizleyicidir.
Uygulama	alanları
•			Hiç	artık	bırakmadan	cam,	metal	ve	plastik	parçaları	
	 temizler
•			Haşere,	yağ	ve	kir	katmanlarını	temelden	giderir
•			Halılardan	ve	döşemelerden	lekeleri	hassas	şekilde	
	 çıkarır
•			Botların,	motosiklet	kaplamalarının,	vs.	bilumum	
	 plastik	ya	da	cilalı	yüzeylerini	temizler.
•			Armatürlerdeki	ve	fayanslardaki	kir	katmanlarını	çözer

WEICON	Multi-Köpük	çevreye	karşı	nötr	olup,	biyolojik	
olarak	yok	olur,	fosfat	ve	formaldehit	içermez,	korosif	ve	
asitli	katkı	maddeleri	içermez.

au

f S
chaumbasis

on foam basis

Professional Quality

Uygulama	alanları
•			Hifi-	ve	Video	cihazlarında	(örn.	modüllerde,	iletken	
	 plakalarda,	manyetik	kafalarda,	sürücülerde,	vs.)
•			Optik	alanda	(Kameralarda,	objektiflerde,	lenslerde)
•			Motorlu	taşıtlarda	sigorta	kutularında	ve	cam	silme	
	 tesislerinde
•			Saat	işçiliğinde	(Quarz	saatlerde)
•			Tıp	tekniğinde
•			Model	imalatında
•			Ölçüm	tekniğinde
•			Elektronik	yapı	parçalarında
•			Yalıtkan	plakalarda

Basınçlı	Hava	Spreyi
WEICON	Basınçlı	 Hava	 Spreyi	 tozun	 alışılmış	 şekilde	
oluştuğu	 ve	 temizlenmesi	 zor	 olan	 her	 alanda	
kullanılabilir.	
Erişilmesi	 zor	 açılarda	 ve	 hassas	 yüzeylerde	 de	 kuru	
temas	edilebilir	bir	temizlik	sağlar.

TFT/LCD	Ekran	Temizleyici
WEICON	TFT/LCD	Ekran	temizleyici	hassas	plastik	ve	
cam	yüzeylerin	temizliğinde	idealdir.	
Kir,	toz,	yağ	ve	nikotin	gibi	kirler	hassas	ve	iz	bırakmadan	
temizlenir.	
Anti	statik	etkisi	ile	kir	ve	toz	savar	bir	yüzey	oluşturulur.

Uygulama	alanları
•			Tüm	düz	ve	plazma	ekranlar	(Bilgisayar,	cep	telefonları,	
	 dizüstü	bilgisayarlar,	televizyonlar,	tarayıcılar,	fotokopi	
	 makineleri,	vs).
•			Bilgisayarların,	tarayıcıların,	fotokopi	makineleri	veya	
	 televizyonların	plastik	gövdeleri
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Silikon	ve	Yapıştırıcı	
Sökücü	Sprey
Silikon	ve	Yapıştırıcı	Sökücü	Sprey	hızlı	ve	zahmetsizce	
sızdırmazlık	 malzemelerini	 ve	 sertleşmiş	 yapıştırıcı	
artıklarını,	cilaları	ve	boyaları	dik	flanşlardan	bile	çıkarır.

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
•			Ahşap	restorasyonunda	boya	sökücü	olarak	kullanılır
•			Her	türlü	yapıştırıcı	maddeyi	çıkarır,	hatta	sertleşmiş	
	 siyanakrilat	ve	anaerobic	sertleşmiş	yapıştırıcıları	bile	
	 söker

Silikon	ve	Yapıştırıcı	Sökücü	Sprey	metal,	ahşap,	cam,	
seramik,	 polietilen	 ve	 polipropilenlerde	 kullanılabilir.	
PVC,	 sentetik,	 linolyum	 vs	 gibi	 hassas	 plastikler	 için	
kullanılmamalıdır.

PTFE’li	AT-44 Allround	Sprey
PTFE’li	WEICON	AT-44	Allround	Sprey	tüm	endüstri	ve	
atölye	iş	alanlarında	kullanılır.	

Özel	etki	formülü	ile	–	PTFE	oranı	ile	en	düşük	sürtünme	
değeri-	korozyon	koruma,	temizleme,	su	yönü	değişimi,	
yağlama	ve	koruma	tek	üründe	toplanmıştır.

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.

WEICON	AT-44	silikon	içermez	ve	tüm	hava	şartlarına	
karşı	dirençleridir	ve	bu	nedenle	de	neredeyse	sınırsız	
olarak	atölye	ve	otomobil	alanında,	gemilerde,	elektrik	
ve	tarım	alanında,	evlerde	ve	hobi	alanında	kullanılabilir.
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W	44	T   
Turbo-Power-Sprey
WEICON	 W	 44	 T	 endüstride	 kullanım	 ve	 bakım	 için	
geniş	bir	uygulama	alanına	sahiptir.	
Özel	 etki	 formülü	 ve	mükemmel	 sürtünme	 özelliği	 ile	
korozyon	 koruma,	 su	 toplama,	 yağlama,	 bakım	 ve	
temizlik	tek	bir	üründe	toplanmıştır.

W	 44	 T	 hava	 etkilerine	 karşı	 iyi	 korur.	 Atölyelerde	 ve	
otomobillerde,	gemicilikte,	elektrik	ve	tarımda,	evde	ve	
hobi	alanında	neredeyse	sınırsız	alanda	kullanılabilir.

Uygulama	alanları
•			Sıkışmış	vida	bağlantılarını,	saplama	vida,	armatürleri	
	 ve	subapları	gevşetir,	içine	sızar	ve	pası	giderir,	
	 elektrik	kontaklarında	nemi	alır,	akım	kaçaklarını	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	ve	mekanik	hassas	
	 cihazları	(örn.	ölçüm	aletleri,	kilitler	ve	silahlar)	temizler	
	 ve	onları	çalışır	vaziyette	tutar.

® Silikon-Sprey
WEICON	Silikon-Sprey	 rasyonal	 üretim	 ve	 bakım	 için	
mükemmel	bir	yağlama	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

WEICON	Silikon	Sprey	uzun	süreli	ayırma	filmi	oluşturur	
ve	yüzey	özelliğini	korur.
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Bio-Cut
Özel	yüksek	kayganlık	etkisiyle	WEICON	Bio-Cut	daha	
büyük	kesim	hızı,	daha	yüksek	çalışma	süreleri	sağlar	
ve	bu	sayede	aletin	kesim	gücünü	arttırır.

Uygulama	alanları
•			Delme	ve	torna
•			Freze	ve	zımparalama
•			Testereyle	kesme	ve	zımbalama
•			Tüm	çelik,	döküm,	paslanmaz	çelik,	bakır,	pirinç,	
	 alüminyum	ve	bunların	alaşımları	türlerinde	dişli	
	 kesme

WEICON	 Bio-Cut	 mineral	 yağ	 içermez	 –	 Su	 tehlike	
sınıfı	 1,	 VwVwS’ye	 göre	 kendi	 sınıflandırmasında	 ve	
tamamen	biyolojik	olarak	çözülebilir.	

Bio-Fluid
Bio-Fluid	reçine	ve	asit	içermeyen	saf	beyaz	yağ	olup,	
özellikle	 gıda	 maddelerinin,	 içeceklerin,	 eczacılık	 ve	
kozmetik	endüstrisinde	kullanım	için	geliştirilmiştir.

Su	 berraklığında	 ve	 çözelti	 maddesi	 içermeyen	 ürün	
kokusuz	ve	tatsızdır,	akıcıdır	ve	suyu	iter.	Sürtünmeyi	ve	
aşınmayı	azaltır,	gıcırdama	seslerini	baskılar,	korozyona	
karşı	korur	ve	kir	ile	pası	çözer.	
Sıcaklık	sahası:	-25°C	ila	+120°C	arası.

Uygulama	alanları
•			Gıda	maddeleri	teknolojisinde	hassas	mekanizmaların	
	 yağlanması,	korunması	ve	bakımı	içindir
•			Eczacılık	ve	kozmetik	endüstrisinde	üretim	ve	dolum	
	 tesislerinde	sprey	yağ	olarak	kullanılır
•			İçecek	endüstrisinde	dolum	ve	paketleme	tesislerinin	
	 yağlanmasında	kullanılır,	örn.	şarap	şişelerinin,	
	 mantarlama	makinelerinin,	etiket	makinelerinin	tutucu	
	 mekanizmalarının	yağlanmasında	kullanılır	
•			Gıda	maddelerinin	veya	paketlemede	teknik	olarak	
	 temasın	kaçınılmaz	olduğu	her	alanda	kullanılabilir

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	 Eczacılık	 kitabında”	 (DAB	 10)	 tanımlanmış	
olan	Paraffinum	Subliquidum

•			Gıda	maddeleri	ile	direkt	temasta	NSF	sınıflandırılması	
H	1

 1	NSF	=	Non-food	Compounds	Registration	Programı



12

Zincir	ve	Halat	Spreyi
WEICON	Zincir	ve	halat	spreyi	sentetik	şeffaf	bir	yağlama	
maddesi	olup	iç	ve	dış	alanda	sürekli	kullanılan	her	türlü	
zincirlerin	ve	tel	halatların	yağlanmasında	kullanılır.

WEICON	 Zincir	 ve	 Halat	 Spreyi	 -40°C	 ile	 +200°C	
arasında	ısıya	dayanıklı	olup	özellikle	tutucu	ve	basıncı	
dirençlidir,	aşırı	akıcı,	ses	yalıtımı	sağlar	ve	suyu	iter.	
Uzamayı,	sürtünmeyi	ve	aşınmayı	önler.	

Uygulama	alanları
•			Her	türlü	zincir	ve	tel	halatlar
•			Dişliler	ve	dişli	çarklar
•			Hızlı	hareket	eden	makine	parçaları
•			Hareketli	parçalar	ve	şanzımanlar
•			Tekerlekler	ve	bilyeli	yataklar
•			Yay	paketleri

WEICON	Zincir	 ve	halat	 spreyi	 çalışan	 işletmede	 ilgili	
güvenlik	şartlarının	yerine	getirilmesi	ile	de	kullanılabilir.	

Aşağıdaki	 plastikler	 ve	 elastomerler	 (örn.	 zincirlerdeki	
O-Ringler)	etkilenmez:	PTFE,	PE,	PA,	Flor,	Bütadinler	ve	
silikon	kauçuk,	polikloropren.	
Şartlı	dayanımlı	malzemeler:	PE-LD,	POM,	PP,	NBR.

PTFE	Spreyi
WEICON	 PTFE-Sprey	 yağ	 içermeyen	 bir	 kurutma	
maddesi	olup	aynı	zamanda	politetra	floretilen	bazlı	anti	
tutuş	etkisi	vardır.

WEICON	 PTFE-Sprey	 tüm	 metal,	 plastik	 ve	 ahşap	
yüzeylerde	tutuş	sağlar.	
Yüksek	PTFE	oranı	ile	sürtünme	değeri	önemli	oranda	
azalır.	Kaplama	kir,	toz	ve	suyu	iter,	ayrıca	yağlara,	gres	
yağlarına	ve	pek	çok	kimyasala	karşı	da	dirençlidir.	

-180°C	ila	+250°C	arası	sıcaklğa	dayanıklıdır.

Uygulama	alanları
•			Kayma	ve	hareket	rayları	ve	kılavuzlar
•			Konveyörlerde,	nakliye	silindirleri	ve	kızaklarda
•			Pencerelerde:	Damper	mekanizmaları,	kilitler	ve	
	 menteşeler
•			Kesim	aletlerinde	ve	paketleme	makinelerinde
•			Plastik	yataklardaki	millerin	sürekli	yağlanması	için
•			Kağıt	ve	mantar	yalıtımında	ve	yalıtımlı	paketlerde	su	
	 itici	kaplama
•			Silikon	içerikli	ayırma	maddeleri	yerine	ve	yağ	ve	gres	
	 yağına	izin	verilmeyen	ve	kullanımı	istenmeyen	her	
	 yerde
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MoS2'li	Sıkma	Yağ	Sprey
Son	 derece	 yapışkan	 ve	MoS2	 ile	 yüksek	 basınca	
dayanıklı,	uzun	ömürlü	gres.	Sürtünme	ve	aşınma	uzun	
ömürlü	azalır.

Aşağıdakiler	için	uygundur
•			Hadde	ve	rulman	yatağı
•			Mafsallar,	kol,	kızaklar
•			Miller,	kamlar	ve	yivli	miller,	yaylar
•			açık	şanzımanlar	(örn.	dişli	çarklar),	salyangoz	
	 şanzımanlar
gres	yağlaması	için	izin	verilen	tüm	kayma	hızlarında.

Uygulama	alanları
•			Sanayi	ve	inşaat	alanındaki	hadde	ve	rulman	yatakları
•			Mafsallı	millerin	mafsal	blokları	ve	üniversal	miller	
•			Haddeleme	işletmelerinde,	alet,	tarım	ve	inşaat	
	 makinelerinin,	raylı	ve	karayolu	araçlarının	yatak	ve	
	 mafsalları	ve	daha	fazlası.
Sıcaklık	sahası:	-20°C'den	+120°C'ye	kadar

Tutuş	Sıkma	Yağ	Sprey
-Ekstra	güçlü-
Özel	 yağ	 ve	 korozyon	 koruması,	 sualtı	 uygulamalar	
için	 de	 uygun.	 Denizcilik	 alanında	 ve	 ıslak	 çalışma	
alanlarında	 aşındırıcı	 sıvılara	 karşı	 etkili	 koruma	 (örn.	
Deniz,	atık	su).

Aşağıdakiler	için	uygundur
•			Karışık	sürtünme	operasyonundaki	hadde	ve	rulman	
	 yatkları	dahi
•			Mafsallar,	kollar,	kızaklar,	miller,	kamalı	miller
•			açık	şanzımanlar	(örn.	zincir	dişlisi)
•			Salyangoz	şanzımanlar,	zincirler	ve	tel	halatlar
gres	yağlaması	için	izin	verilen	tüm	kayma	hızlarında.

Uygulama	alanları
•			Kurulu	vinç	ve	kaldırma	ekipmanları,	off-shore	
	 parçaları
•			Baralar	ve	dağıtıcılar
•			Konteynır	ve	treyler	bağlama	tertibatları
•			Tersane	tedarikçileri-parçaları

Sıkma	Yağ	H1	Sprey
WEICON	Yağ	H1	Sprey	kokusuz	ve	tatsız	sprey	yağdır,	
özel	 olarak	 gıda	maddeleri,	 kozmetik	 ve	 eczacılık	
alanında	kullanıma	yönelik	geliştirilmiştir.
Özel	olarak	aşağıdaki	unsurların	bakımı	ve	temizliği	için:
•			İçecek	endüstrisi
•			Büyük	mezbahalar,	konserve	fabrikaları
•			Kahve	kavurma	tesisleri,	büyük	mutfak	işletmeleri
•			Havuzlar,	oteller,	hastaneler
Ve	direkt	olarak	gıda	maddeleri	 ile	temasın	kaçınılmaz	
olduğu	her	yerde.

Uygulama	alanları
•			Dolum	ve	paketleme	makineleri
•			Taşıma	ve	ayıklama	tesisleri
•			Nakliye	ve	depolama	sistemleri
Yağlamaya	 izin	verilen	 tüm	kayma	hızlarında	kullanımı	
mümkündür.

Sıcaklık	sahası:	-40°C'den	+160°C'ye	kadar
Uygundur:	NSF	H1	LMBG	Madde	31	ve	Madde	21
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Uygulama	alanları
•			Güç	aktaran	parçalar
•			Dişliler	ve	dişli	çarklar
•			Hızlı	hareket	eden	makine	parçaları
•			Hareketli	parçalar	ve	şanzımanlar
•			Tekerlekler	ve	bilyeli	yataklar
•			Yay	paketleri

WEICON	 Top-Lub	 ayrıca	 çalışmakta	 olan	 cihazlarda	
ilgili	güvenlik	kurallarına	uygun	davranılması	koşulu	ile	
de	kullanılabilmektedir.	

WEICON	 Top-Lub	 -40°C	 ile	 +200°C	 arasındaki	
sıcaklıklarda	 özelliklerini	 korumaktadır,	 son	 derece	
dayanıklı	 ve	 basınca	 karşı	 dirençlidir,	 dar	 alanlarda	
son	 derece	 iyi	 yayılmaktadır	 ve	 suyu	 itme	 özelliği	
bulunmaktadır.	Sürtünme	ve	aşınmayı	önler.

Aşağıdaki	 plastik	 ve	 elastomer	 maddelere	 zarar	
vermemektedir:	 PTFE,	 PE,	 PA,	 Flor-,	 bütadien	 –	 ve	
silikon	kauçuk,	polipropilen.	
Şartlı	dayanımlı	malzemeler:		PE-LD,	POM,	PP,	NBR.

Top-Lub
WEICON	 Top-Lub	 sentetik,	 şeffaf	 bir	 yapıştırıcı	
yağlama	malzemesidir	 ve	 yüksek	 verim	 beklenen	 her	
tür	mekanik	parçanın	kalıcı	bir	biçimde	yağlanması	için	
kullanılmaktadır.

Sıkma	Yağ	Sprey 
Beyaz	Renk
WEICON	Sıkma	Yağ	Sprey	Beyaz	Renk	yüksek	verim	
beklenen	 parçalarda	 kullanılan	 çok	 amaçlı	 bir	 sprey	
yağdır.
 
Diş	 geçme	 ve	 korozyon	 karşıtı	 özel	 maddelerin	
eklenmesi	 sayesinde	 ısı	 dayanımı	 -20°C	 ile	 +150°C	
sıcaklıkları	arasında	uzun	bir	dayanım	süresi	ile	bağlantılı	
olarak	elde	edilmektedir.

Uygulama	alanları
•			Diş	açılmış	uzun	parçaların	ve	dişli	çarkların	uzun	
	 vadeli	yağlanması	için	kullanılmaktadır
•			Makara	ve	bilyeli	yataklar
•			Menteşeler	ve	kılavuzlar
•			Her	tür	hareketli	parça	ve	kuplajlar

Çok	 dar	 alanlarda	 dahi	 uzun	 vadeli	 bir	 yağlama	
elde	 etmek	 mümkündür.	 WEICON	 Sıkma	 Yağ	 Sprey	
Beyaz	 Renk	 yüksek	 bir	 tutunma	 özelliğine	 sahiptir	
ve	 bu	 nedenle	 sanayinin,	 gemi	 endüstrisinin,	 tarım	
sektörünün,	 otomotiv	 sektörünün	 ve	 tamirhanelerin	
hemen	her	alanında	kullanılabilmektedir.
 
Şeffaf	ürünler	ile	kıyaslandığında	daima	bir	göz	kontrolü	
yapma	imkânı	bulunmaktadır.
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Anti-Seize
Montaj	Spreyi	ASA	100	/	ASA	400

Anti-Seize	"Standart"	seçilmiş,	ince	öğütülmüş	metalik	
katı	yağlar	ve	yüksek	kaliteli	sentetik	yağ	karışımlarından	
oluşmaktadır.
 
Bu	 kombinasyon	 tüm	 endüstriyel	 alanlarda	 çelik,	
demir	veya	dökme	demir	malzeme	ile	çeşitli	malzeme	
uygulamalarında	uzun	yıllardır	tüm	dünyada	kanıtlanmıştır.

Özellikler
•			Sıcaklık	sahası:	-180°C'den	+1.200°C'ye	kadar
•			Renk:	antrasit
•			Temel	yağ:	Sentetik	yağ	karışımı
•			Katı	yağlama	maddeleri:	çeşitli	metal	tozlar
•			NLGI	sınıfı:	1
•			MIL	907	D'ye	uygundur

Anti-Seize	"High-Tech"
Montaj	Spreyi	ASW	400

WEICON	Anti-Seize	 "High-Tech"	metal	 içermeyen	bir	
malzemedir*	 ve	 nötr	 çalışma	malzemesidir	 ve	 bu	 tür	
metal	 kombinasyonlarında,	 elektrolitik	 reaksiyonlara	
(soğuk	kaynak)	karşı	en	iyi	koruma	sağlar.

WEICON	 Anti-Seize	 "High-Tech"'İn	 özellikle	 uygun	
olduğu	alanlar
•			Elektrolitik	reaksiyonlara	neden	olabilen	metal	içerikli	
	 macunlar,
•			Sağlık	nedenleriyle	nikel	içerikli	ürünler
•			Estetik	nedenlerden	dolayı	metal	taşıyan,	koyu	renkli	
	 ürünlerin	kullanılmaması	gerektiği	veya	izin	verilmediği	
	 yerlerde.

Özellikler
•			Sıcaklık	sahası:	-40°C'den	+1.400°C'ye	kadar
•			Renk:	Beyaz
•			Temel	yağ:	Tıbbi	beyaz	yağ
•			Katı	yağlama	maddeleri:	Mineraller
•			NLGI	sınıfı:	0-1
•			Uygunluk:	MIL	907	D
*%0,1'in	altında

Anti-Seize
Yüksek	Verimli	Montaj	Spreyleri

WEICON	Anti-Seize	 söküm	 işlemlerini	 ciddi	 oranda	
kolaylaştırmak	 için	 halihazırda	 her	 türlü	 cıvata	
bağlantılarının	montajında	kullanılmaktadır.	
WEICON	Anti-Seize	 bu	 sayede	 etkin	 bir	 korozyon,	
yapışma	ve	aşınma	koruması	sağlamaktadır.

WEICON	Anti-Seize	ürünün	özel	bileşimi	ve	içeriklerinin	
ince	 taneli	 yapısı	 sayesinde	 korunması	 gereken	
yüzeylerin	derinlikleri	12	µm'luk	bir	tabaka	kalınlığında	
bile	tamamen	doldurulmaktadır.	
Sadece	tamamen	kapalı	bir	yüzey	korozyona	karşı	etkili	
bir	korumayı	garanti	edebilir.	Özel	uygulamalarda,	örn.	
flanş	 bağlantılarında	 ekstradan	bir	 sızdırmazlık	 etkisi	
oluşur.

WEICON	Anti-Seize	neye	karşı	korur:
•			Korozyon	-	katı	yapışma	-	Aşınma
•			Yapışma	-kayma	belirtileri
•			Oksidasyon	ve	geçme	pası
•			elektrolitik	tepkiler	("Soğuk	kaynak")

WEICON	Anti-Seiz	 kükürt	 içerikli	 katkılar	 ve	 halojen	
içermez,	 yapışma	 ve	 aşınmaya	 karşı	 dayanıklıdır	 ve	
soğuk,	sıcak	ve	tuzlu	suya	dayanıklıdır.	
Aşırı	 düşük	 sürtünme	 katsayısı	 ayrıca	 makine	 ve	
tesislerde	söküm	kolaylığı	sağlar.

WEICON	 Anti-Seize	montaj	 spreyleri	 statik	 olarak	
önemli	işlevleri	olan	parçaların	yağlanması	için	kullanılan	
mükemmel	 bir	malzeme	olmanın	 yanı	 sıra	 –	 ilgili	 ara	
yağlama	 süreçlerinde	 –	 yavaş	dönen	 tesislerde	 etkin	
biçimde	kullanılmaktadır.

-180°C	ila	+1.400°C	arası	sıcaklğa	dayanıklıdır.
Ayrıntılı	 bilgi	 için	 lütfen	 özel	 WEICON	 Anti-Seize	
katalogumuzu	talep	ediniz.
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Pas-Şoku
“Kimyasal	 cıvata	 anahtarı”	 olan	 WEICON	 Rost-Şoku 
saniyeler	içerisinde	paslanma	nedeniyle	yerine	kaynamış 
olan	her	tür	vida	bağlantısını	sökmektedir.
Elde	 edilen	 bu	 hızlı	 etki	 sahip	 olduğu	 ikili	 işleve	
dayanmaktadır:
•			Etken	 maddelerin	 özel	 bileşimi	 korozyona	 maruz	
kalan	 parça	 üzerinde	 bir	 “soğuk	 şok”	 yaratmaktadır.	
Soğuk	 nedeniyle	 büzüşmüş	 olan	 alanlarda	meydana	
gelen	 çok	 küçük	 aralıklarda	 WEICON	 Rost-Şoku 
sahip	olduğu	yüksek	etki	sayesinde	derinlere	işlemektedir.

•			Orada	 saniyeler	 içerisinde	 pas	 kristallerini	 yerinden	
sökmekte	 ve	 bu	 sayede	 pas	 katmanları	 arasındaki	
bağlantıyı	ortadan	kaldırmaktadır.

Pas	Sökücü	ve
Kontak	Spreyi
Pas	 Sökücü	 ve	 Kontak	 Spreyi	 sahip	 olduğu	 6	 katlı	
etkisi	 sayesinde	 tamir,	 bakım	 ve	 onarım	 işlemlerinde	
kullanılan	vazgeçilmez	bir	malzeme	haline	gelmiştir.	

-20°C	ila	+150°C	arası	sıcaklğa	dayanıklıdır.

Uygulama	alanları
•			Otomotiv-Bakımı	ve	Onarımı
•			Yapı	ve	tarım	makineleri
•			Gemicilik
•			Petrol	endüstrisi
•			Enerji	tesisleri	ve	kimya	sanayi
•			Ağır	sanayi	ve	madencilik

WEICON	 Rost-Şoku ürünün	 içinde	 mineral	 yağlar,	
silikon	 ve	 yağ	 bulunmamaktadır,	 bu	 nedenle	 geride	
hiçbir	kalıntı	ve	iz	bırakmadan	çalışmaktadır.	
Uygulama	 yapılmış	 alanlar	 henüz	 birkaç	 dakika	
sonrasında	boyanabilmektedir.	

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
•			Korozyon	ve	oksitlenmeye	karşı	güçlü	bir	koruma	
	 sağlamaktadır.
•	Kayar	yüzeyleri	uzun	süre	yağlı	tutar
•			Metal	yüzeyleri,	mekanik	parçaları	ve	elektrikli	
	 sistemleri	korur	ve	temizler

Sahip	olduğu	son	derece	etkin	derinlere	 inme	özelliği	
sayesinde	WEICON	pas	Sökücü	ve	Kontak	Spreyi	en	
küçük	aralıklara	dahi	ulaşabilmektedir.	3	farklı	pozisyona	
sahip	 püskürtme	 valfı	 sayesinde	 her	 konumda	 (baş	
aşağı	da	dâhil)	çalışma	yapılabilmektedir.



17

Kaynak	Koruma	Spreyi
WEICON	Kaynak	Koruma	Spreyi*	 (silikonsuz)	kaynaklı	
uçlarının	 temizlenmesi	 ve	 temiz	 kalması	 amacıyla	
kullanılmaktadır.	
Aynı	 zamanda	 kaynak	 yapılması	 gereken	 parçayı	
da	 kaynak	 hattı	 üzerinde	 herhangi	 bir	 olumsuz	 etki	
yaratmadan	kaynak	sıçramalarına	karşı	korumaktadır.

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.	Ancak	fazla	uygulama	yapıldığında	bir	
	 temizleme	işlemi,	örneğin	WEICON	Temizleyici	Sprey	
	 S	kullanılarak	yapılması	gerekebilir.

*	 Hannover'deki	Schweiß-Fach-Lehranstalt	tarafından	test	edilmiştir.

Kalıp	Ayırıcı	Sprey
WEICON	Kalıp	 Ayırma	Maddesi	 silikon	 içermeyen	 bir	
kaydırıcı	 ve	 ayırıcı	 malzemedir.	 Yüksek	 etkili	 etken	
malzeme	 bileşimi	 yüksek	 bir	 kaydırıcı	 etki	 yaratırken	
doğal	 ürünlerden	 meydana	 gelmiş	 olması	 nedeniyle	
plastik	malzemeler	üzerinde	yapışmayı	önlemektedir.
Kalıplar,	metaller	ve	takımlar.
-20°C	ila	+130°C	arası	sıcaklğa	dayanıklıdır.

Uygulama	alanları
Plastik	işlemede
•			Püskürtme	işleminde
•			Pres	ve	vakumla	şekil	verme	işlemleri

WEICON	 Kalıp	 Ayırma	 Maddesi	 PCB,	 FCKW	 ve	
Formaldehit	içermemektedir.

Alüminyum	Zımpara
Koruması
WEICON	Alüminyum	Zımpara	Koruma	Malzemesi	tüm	
taşlama	 malzemelerinde	 fiberli	 plaka,	 yaylı	 ürünler,	
taşlama	bantları,	 taşlama	uçları	ve	özel	makineler	gibi	
her	türlü	alt	tablalarda	kullanılabilmektedir.
WEICON	 Alüminyum	 Zımpara	 Koruma	 Malzemesi	
taşlama	esnasında	soğutucu	bir	yağ	ve	ayırıcı	malzeme	
gibi	etki	etmektedir.	
Uygulama	 noktasındaki	 ısıyı	 düşürerek	 taşlama	
malzemesi	 üzerinde	 silikon	 içermeyen	 ve	 yapışmayı	
önleyen	bir	tabaka	oluşturmaktadır.

Uygulama	alanları
Her	 tür	 taşlama	aracında	ve	Aşağıda	örnekleri	 verilen	
alt	tabakalarda	kullanılmaktadır:
•			Bölmeler	ve	lamel	diskler
•			Fiberli	plakalar,	yaylı	ürünler,	taşlama	bantları
•			Taşlama	uçları,	hareketli	taşlama	cihazları	ve	özel	
	 taşlama	cihazları
WEICON	 Alüminyum	 Zımpara	 Koruma	 Malzemesinin	
uygulanması	 sayesinde	 “bulaşma”	 önlenmektedir	 ve	
taşlama	malzemesinin	gözenekleri	açık	tutulmaktadır.	
Alüminyum	yüzeylerin	 işlenmesinde	kullanılan	taşlama	
plakalarının	 kullanım	 süresi	 normal	 durumda	 yaklaşık	
olarak	 sadece	 30	 dakikadır.	 WEICON	 Alüminyum	
Zımpara	Koruma	Malzemesinin	kullanılması	durumunda	
kullanım	süresi	ciddi	anlamda	uzamaktadır	ve	çalışma	
performansı	%350’ye	kadar	yükseltilebilmektedir.
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Etiket	Çıkarıcı
Özel	bir	spatula	ile

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	 Çıkarıcı	 zahmetsiz	 ve	 güvenli	 şekilde	
etiketleri	 ve	 yapışmış	 akrilat	 ve	 kauçuk	 bazında	
yapıştırıcı	kalıntılarını	söker.	

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

Uygulama	alanları
•			Yapışkanlı	etiketlerin	kolay	ve	emniyetli	bir	biçimde	
	 sökülmesi	mümkün	olmaktadır.
•			Fiyat	etiketlerini	sökmektedir	(örneğin	hatalı	yapıştırılan	
	 etiketler)
•			Örneğin	fıçılar	ve	variller	üzerinde	bulunan	adres	ve	ürün	
	 etiketlerini	kolayca	kaldırmaktadır.
•			Raflar,	kaplar,	çekmeceler	ve	makineler	üzerinde	
	 bulunan	tanımlama	etiketlerini	sökmektedir.
•			Süper	market	kasalarındaki	taşıyıcı	bantlar	üzerinde	
	 kalmış	olan	etiket	kalıntılarını	kaldırmaktadır.
•			Örneğin;	Araç	camları	ve	benzeri	yüzeylerde	bulunan	
	 yapıştırıcı	kalıntılarını	ve	folyo	etiketleri	kaldırmaktadır
*	Uygulamadan	önce	yüzeye	uygunluk	testi	yapılmalıdır.

Sakız	Çıkarıcı
Özel	bir	spatula	ile

WEICON	Sakız	Çıkarıcısı	eski	sakız	ve	oyun	hamurları	
artıklarını	bile	çıkarır.
 
Sakız	ve	oyun	hamuru	lekeleri	WEICON-Sakız	Çıkarıcının	
püskürtülmesi	ile	dondurulur	ve	hemen	tekstil	dokusuna	
veya	 zemin	 kaplamasına	 zarar	 vermeden	 çıkarılabilir. 

Uygulama	alanları
Sakız	ve	oyun	hamuru	artıkları:
•			Mobilya	döşemelerinden
•			Otobüs	koltuklarından	(Sert	yüzeylerden)
•			Okul	sandalye	ve	masalarından
•			Her	türlü	tekstil	zemin	kaplamalarından
•			Elastik	ve	sert	zemin	kaplamalarından,	örn.	ahşap,	
	 taş	zeminler,	PVC	ve	muşamba	zeminler	gibi	kolayca	
	 çıkarılabilir.
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Kokpit	Spreyi
WEICON	Kokpit	Spreyi	 tüm	plastik	 ve	 lastik	 parçalar	
üzerinde	uygulanabilen	su	itici	bir	bakım	malzemesidir.	
Kalıcı	 ve	 görünmez	 özelliğe	 sahip	 koruyucu	 tabaka	
kirlenmeleri	önlemektedir	ve	bakımı	kolay	ve	tozu	kovucu	
bir	parlaklık	sağlamaktadır.

Uygulama	alanları
•			Rahatsız	edici	gıcırtı	ve	seslerin	oluşmasını	önlemektedir
•			Armatür	plakalarını,	iç	döşemeleri,	tüm	plastik	ve	lastik	
parçaları,	deriyi,	ahşabı	ve	krom	yüzeylerinin	ve	suni	
deri	ile	kaplanmış	araç	çatılarının	bakımını	yapmaktadır.

•			Kapıların,	 camların	 ve	bagaj	 contalarının	 donmasını	
engellemektedir

•			Emniyet	 kemerlerinde,	 koltuk	 kılavuzlarında,	 açılır	
tavanlarda,	 pencere	 kılavuzlarında,	 kapı	 kilitlerinde	
ve	yağ	kullanımının	kirlenmeye	yol	açabileceği	her	tür	
alanda	yağlayıcı	malzeme	olarak	kullanılmaktadır.

WEICON	Kokpit	 Spreyi	 yıpranmış	 ve	 eskimiş	 plastik	
yüzeyleri	canlandırmaktadır,	lastik	parçalar	yıpranmamakta	
ve	yumuşak,	elastik	yapılarını	korumaktadır.

Metal-Fluid
Yeni,	yüksek	etkili	ürün	hasır	ve	cilalı	metal	yüzeylerin,	
örn.	 iç	 mekânlarda	 kullanılan	 paslanmaz	 çelik,	
alüminyum,	krom	ve	tunç	metallerin	korunması,	bakımı	
ve	temizlenmesi	için	kullanılır.
Özellikler
•			Yeni	metal	parçaların	önleyici	koruyucusu
•			Dokunmaya	 karşı	 dayanıklı	 parlak	 bir	 koruyucu	
tabaka	oluşturur

•			Silikon,	yağ	ve	çözelti	maddesi	içermez,	kokusuzdur
•			Anti-statik	etkili
WEICON	Metal-Fluid	NSF-Kayıtlıdır.	Asitle	yakılmış	ve	
basılmış	 yazılar	 ile	 plastik	 yüzeyler	 ve	 contalar,	 örn.	
mutfak	bölgesinde	çözülemez.

Non-food	Compounds	Registration	Programı

Paslanmaz	Çelik	Bakım	
Spreyi
WEICON	Paslanmaz	Çelik	Bakım	Spreyi	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	yağ	katmanlarını	çıkarır
•			İz	bırakmadan	büyük	yüzeyleri	de	temizler
•			Uzun	süreli	yapışan	bir	koruyucu	tabaka	oluşturur,	bu	
	 tabaka	suyu	iter
•	Yeni	kirlerin	yapışmasını	engeller
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El	Koruma	Köpüğü
Lipozomlu

WEICON	El	Koruma	Köpüğü	yağsız,	görünmez	ve	suya	
dayanıklı	bir	koruma	tabakası	oluşturur,	bu	tabaka	her	
türlü	çeşitlilikte	olan	kirlere	karşı	cildi	ve	cilt	gözeneklerini	
korur.	

Kaçak	Arama	Spreyi
Basınçlı	 tesisatlarda	 hızlı,	 rahat	 ve	 güvenilir	 olarak	
kaçakların	 bulunması	 için	 (Yırtıklar	 veya	 gözenekli	
noktalarda).	
WEICON	Kaçak	Arama	Spreyi	yanıcı	değildir,	aşınmaya	
dirençli,	cilde	uyumludur	ve	DIN-DVGW-denetiminden	
geçmiştir	(Denetim	amblemi	NG	5170AO0666).

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.

WEICON	 Kaçak	 Arama	 Spreyi	 karbondioksit	 (CO2),	
propan,	bütan,	asetilen,	oksijen,	şehir	gazı	veya	doğal	
gaz	 gibi	 gazlarda	 tehlikeli	 bağlantılarda	 kullanılabilir. 

Dondurucu	Sprey
WEICON	Dondurucu	Spreyi	çok	yönlü	kullanılabilir	ve	
elektronik	ve	 tamir	amaçlı	endüstriyel	alanda	kullanım	
için	uygundur.

D
er

matologisch getestet

derm
atologically tested

Professional Quality

Uygulama	alanları
Bilyeli	yataklar,	kovanlar,	zincir	parçaları,	miller	vs.	gibi	
metalden	konstrüksiyon	parçaları	soğuma	spreyi	ile	en	
dar	alanlarda	bile	eklenebilir.	
Elektrik	 devrelerinde	 termik	 yüklenmeler	 nedeniyle	
oluşan	 hatalar	 bile	 lokal	 soğutma	 ile	 tespit	 edilebilir.	
Başka	 bir	 kullanım	 alanında	 üretim	 ve	 tamirat	 veya	
motorlu	 taşıtlar	 alanındaki	 bakım	 çalışmalarıdır	 (örn.	
motor	parçalarının	soğutulması	gibi).

WEICON	 Dondurucu	 Spreyi	 çalışma	 parçalarının	
-45°C’ye	 kadar	 soğutulmasını	 sağlarken	 tamamen	
hedefli	 şekilde	 en	 ufak	 yapı	 parçalarının	 bile	
soğutulmasını	sağlar.	

WEICON	Soğutma	Spreyi	yalıtkan	ve	çalışma	malzemesi	
nötr	değildir	(Plastikler	hariç).

Bu	 "görünmez	 eldiven"	 agresif	 kimyasal	 maddelerin	
zararlı	ve	tahriş	edici	maddelerine	karşı	korur.	
Lipozom	kullanıldığı	için	de	bakım	etkisi	önemli	oranda	
artırılır.
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Yapıştırıcı	Sprey
WEICON	yapıştırıcı	sprey	geniş	alanlara	hızlı	ve	 temiz	
şekilde	 bir	 yapıştırma	 sağlarken	 hatalı	 yapıştırmanın	
önlenmesini	 sağlar.	 Hafif	 malzemelerin	 birbiri	 veya	
başka	 şeylerle	 el	 işçiliği,	 model	 imalatı,	 kendin	 yap,	
hobi	ve	ev	içinde	gereken	alanlarda	kullanılabilir.

Yapıştırıcı	Sprey
-çözülebilir-
Özel	 olarak	 tekrar	 çözünebilen,	 tekrar	 konumu	
değiştirilebilen	bağlantılar	için	uygundur.	Yayılmaz,	renk	
vermez	 ve	 ince	 malzemelerde	 de	 “ayrılmaya”	 neden	
olmaz.	

Uygulama	alanları
•			Örn.	şablonların,	reklam	panolarının,	posterlerin,	
	 fotoğrafların,	fuar	alanlarındaki	dekorasyonların,	
	 sunumlarda	veya	teknik	çizimlerde	sabitlenmesini	
	 sağlar.	Bu	nedenle	de	grafik	alanında	kullanım	için	
	 idealdir
•			Kağıt,	karton	ve	folyolar	birbiriyle	veya	başka	
	 malzemelerle	kolayca	yapıştırılabilir

Tek	taraflı	sürülmesi	halinde:	tekrar	sökülebilir	
Çift	taraflı	sürülmesi	halinde:	sürekli

Yapıştırıcı	Sprey
-çok	güçlü-
Sürekli,	 güçlü	 şekilde	 pürüzlü	 ve	 düz	 olmayan	
yüzeylerin	 yapıştırılması	 için	 özel	 bir	 modeldir.	 Özel	
supabı	sayesinde	püskürtme	miktarı	kademesiz	olarak	
(low/middle/high)	ayarlanabilir.	

Uygulama	alanları
Geniş	yüzeyli	yapıştırmalar	içinde	uygundur,	örn.:
•			Keçe,	PVC.	sentetik	deri,	halı	kaplamaları
•			Plastik,	karton
•			Köpük	ve	gözenekli	kauçuk
•			Sızdırmazlık	malzemeleri,	yumuşak	köpük
•			Vinil,	deri,	lastik	ile	metal	ve	ahşap	gibi	maddeler

Yapıştırıcı	Sprey	-güçlü-
Kullanımı	çok	yönlü	Hafif	malzemeleri	birbiriyle	yapıştırır.	

Uygulama	alanları
•			Örn.	kağıt,	karton,	ahşap,	ince	mobilya	parçaları,	
	 mantar,	deri,	tekstil	ürünleri,	keçe	gibi	malzemelerin	
	 yapıştırılması.
•			Yumuşak	köpük,	örn.	moltopren
•			Lastik	ve	köpük	lastik
•			Plastik	folyolar	(PVC	ve	polietilen	hariç)
Özellikle	sert	köpük*,	örn.	Strafor	için	uygundur
*	Sert	köpüğün	türüne	göre	uyumun	kontrol	edilmesi	gerekir.	

Yeni

Yeni



22

Pastan Koruma
2000 PLUS
- antrasit -

Pastan Koruma
2000 PLUS

- gümüş grisi -
Çinko Spreyi

Çinko Spreyi 
özel açık renkli

Renk	tonu*1: Antrasit	/
DB	703

Gümüş	grisi	/
DB	701

RAL	9006,	"Hafif	yıpratılmış	
galvanizleme"

RAL	9006,
“taze	galvanizleme”

Kullanım	sahası: iç	ve	dış

Tutturucu	madde: Alkit	reçine Stirolalkit modifiye	alkit	reçine

Pigment: Hematit	lameller plaka	biçimli	çinko	ve	
alüminyum	pigmentler

plaka	biçimli	çinko	ve	
alüminyum	pigmentler

Pigment	saflığı: >	%90	Demir	oksit
Yakl.	%	99,9	Zn	/
Yakl.	%	99,9	Al

Yakl.	%	99,9	Zn	/
Yakl.	%	99,5	Al

Kuru	filmde	metal	oranı: yakl.	%58 yakl.	%70 yakl.	%70

Kutu	içeriği: 400	ml

Spesifik	ağırlık	g/cm³: 1,3	-	1,4 1,1	-	1,3 1,0	-	1,2

Önerilen	astarlama: gerekli	değil gerekli	değil Çinko	spreyi

Uygulama	sıcaklığı*2:
+5°C	ila	+35°C	arası

Optimum	çalışma	ısısı	+18°C	ila	+25°C	arası

1,5	çapraz	geçişte	tüketim*3: yakl.	160	ml/m² yakl.	150	ml/m²

1,5	çapraz	geçişte	tabaka	kalınlığı*3: yakl.	60-80	µm yakl.	30-50	µm yakl.	20-40	µm

Kuruma	süresi*3:

Dokunabilecek	
şekilde	kuruma

yakl.	30	dakika yakl.	15	dakika

tam	sertleşmiş yakl.	24	saat yakl.	12	saat

üzeri	boyanabilir yakl.	24	saat

Sürtünmeye	karşı	dayanımı: sürtünmeye	karşı	dayanıklı
sürtünmeye	karşı	

dayanıklı
sürtünmeye	karşı	

dayanıklı

Çapraz	kesim	
DIN	53151	/	ISO	2409:

Çapraz	kesim	referans	değer	GT	0	ila	GT	1
Çapraz	kesim	referans	

değer	GT	0
Çapraz	kesim	referans	
değer	GT	0	ila	GT	1

Tuz	püskürtme	testi
DIN	50021	/	DIN	53167:

>2.000	Saat*4 550	saatten	çok 240	saatten	çok

Kilit	dili	bükme	deneyi	
DIN	EN	ISO	1519:

Çatlama	oluşmaz

Üzeri	cilalanabilir: gerekli	değil

Tamamen	sertleşmeden	sonra	
ısıya	karşı	dayanımı:

Yakl.	-50°C
+300°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+500°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+300°C'ye	kadar

Depo	dayanıklılığı*5: 24	ay

Teknik	özellikler

*1	 Verilen	RAL-Renk	tonlarına	uygundur.
*2	 Sprey	kutularını	+10°C	altındaki	ısılarda	işlem	yapmadan	önce	+20°C	deki	oda	ısısına	ısıtın.
*3	 Kutunun	ve	yüzeyin	+20°C	ısısı	ve	%50	bağıl	nem.
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Çinko- 
Alüminyum 

Sprey

Alüminyum 
Sprey
A-100

Alüminyum 
Sprey
A-400

Paslanmaz 
Çelik Sprey

Krom-Gümüş 
Sprey

Bakır Spreyi Pirinç-Sprey

RAL	9006,
“taze	galvanizleme”

alüminyum	
kompleks,	mat

alüminyum,	
ipek	parlaklığı

RAL	9007,	Paslanmaz	
çelik,	mat

alüminyum,	parlak bakır-metalik,	mat pirinç-metalik,	mat

iç	ve	dış iç	ve	dış iç	ve	dış iç	ve	dış iç iç	ve	dış iç	ve	dış

Akrilat	reçinesi Akrilat	reçinesi Hidrokarbon	reçine Akrilat	reçinesi Doğal	Reçine Akrilat	reçinesi Akrilat	reçinesi

Çinko	ve	
Alüminyum	
pigmentler

Alüminyum	
pigmentler

Plaka	şeklinde	
alüminyum	
pigmentler

Paslanmaz	çelik	
pigmentler

Plaka	şeklinde	
alüminyum	
pigmentler

Bakır	pigmentler Pirinç	pigmentler

yakl.	%	99,5	Al	/
yakl.	%	94,0	Zn

yakl.	%	99,5	Al yakl.	%	99,5	Al
Paslanmaz	çelik	

alaşım
yakl.	%98,5

yakl.	%	99,5	Al yakl.	%	99,9	Cu yakl.	%	99,9	Ms

yakl.	%51 yakl.	%43 yakl.	%23 yakl.	%45 yakl.	%15 yakl.	%50 yakl.	%52

400	ml

0,90	-	1,0 0,9	-	1,0 0,8	-	0,9 0,9	-	1,0 0,8	-	0,9 0,9	-	1,0 0,9	-	1,0

Çinko	Sprey Çinko	spreyi Çinko	spreyi Çinko	spreyi Çinko	spreyi Çinko	spreyi Çinko	spreyi

+5°C	ila	+35°C	arası

Optimum	çalışma	ısısı	+18°C	ila	+25°C	arası

yakl.	150	ml/m² yakl.	120	ml/m² yakl.	120	ml/m² yakl.	120	ml/m² yakl.	150	ml/m² yakl.	120	ml/m² yakl.	120	ml/m²

yakl.	20-40	µm yakl.	25-35	µm yakl.	10-15	µm yakl.	20-30	µm yakl.	10-20	µm yakl.	20-30	µm yakl.	20-30	µm

yakl.	15	dakika yakl.	10	dakika

yakl.	12	saat yakl.	4-6	Saat

yakl.	12	saat yakl.	4-6	Saat Üzeri	boyanamaz yakl.	4-6	Saat Üzeri	boyanamaz yakl.	4-6	Saat yakl.	4-6	Saat

sürtünmeye	karşı	
dayanıklı

sürtünmeye	karşı	
dayanıklı

sürtünmeye	karşı	
dirençli	değil

sürtünmeye	karşı	
dayanıklı

sürtünmeye	karşı	
dirençli	değil

sürtünmeye	karşı	
dayanıklı

sürtünmeye	karşı	
dayanıklı

Çapraz	kesim	referans	değer	GT	0	ila	GT	1

--- --- --- --- --- --- ---

Çatlama	oluşmaz

gerekli	değil gerekli	değil Üzeri	boyanamaz gerekli	değil Üzeri	boyanamaz gerekli	değil gerekli	değil

Yakl.	-50°C
+300°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+800°C*6’ya	kadar

Yakl.	-50°C
+800°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+300°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+400°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+300°C'ye	kadar

Yakl.	-50°C
+300°C'ye	kadar

24	ay

*4	 Çapraz	geçişli	2-kez	uygulama
*5	 	Sabit	+20°C	'lik	oda	sıcaklığında	kuru	ortamda	depolama.	Bu	direkt	olmayan,	yani	dolaylı	güneş	ışınlarına	maruz	kalan	orijinal	bağlar	için	geçerlidir.
*6	 +350°C	ve	+550°C	arasında	sürtünmeye	dirençli.
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Teknik	özellikler
Ürün Renk Koku

Isıya	karşı	
direnç

İçerik
En	az	dayanma	
süresi	(Ay)

Özellikler

Alüminyum	Zımpara	Koruması renksiz Solventler
-20°C'den	

+130°C'ye	kadar
400	ml 24 silikon	içermez

AT-44	Allround-Sprey sarımsı Vanilya
-50°C'den	

+210°C'ye	kadar
150	ml
400	ml

24 PTFE'li	üstün	performanslı	yağlama	yağı

Bio-Cut renksiz
katı

kokusuz
+200°C'ye	kadar 400	ml 12 Biyolojik	olarak	tamamen	çözülür

Bio-Fluid renksiz
katı

kokusuz
-25°C'den	

+120°C'ye	kadar
500	ml 24

uygunluk:	Saflık	derecesi	DAB10,	USDA	
H1,	FDA	yönetmeliği,	FDA	Pozitif	liste

Fren	Balata	Temizleyicisi renksiz Citrus --- 500	ml 24 kalıntı	bırakmadan	buharlaşır

Brülör	Temizleyici renksiz Citrus --- 500	ml 24 kalıntı	bırakmadan	buharlaşır

Kokpit	Spreyi renksiz Citrus --- 400	ml 24 Zarif	saten	mat

Korozyon	Önleyici	(wax)	Sprey renksiz Solventler
-20°C'den	

+50°C'ye	kadar
400	ml 24 Balmumu	bazlı

Silikon	ve	Yapıştırıcı	
Sökücü	Sprey

süt	kıvamlı Solventler --- 400	ml 12 güçlü

Basınçlı	Hava	Spreyi ---
katı

kokusuz
--- 400	ml 24 Temas	etmeden	temizleyin

Paslanmaz	Çelik	Bakım	Spreyi renksiz
katı

kokusuz
-17°C'den	

+120°C'ye	kadar
400	ml 24 anti-statik	etkili

Etiket	Çıkarıcı renksiz Citrus --- 500	ml 24
Kağıt	ve	folyo	etiketlerini	söker,

Özel	bir	spatula	ile

Kalıp	Temizleyici renksiz Citrus --- 500	ml 24
Balmumu,	yağ,	silikon	ve	kirleri	
aletlerden	ve	kalıplardan	temizler

Kalıp	Ayırıcı	Sprey renksiz Solventler
-20°C'den	

+130°C'ye	kadar
400	ml 24 silikon	içermez

Tutuş	Sıkma	Yağ	Sprey
-Ekstra	güçlü-

bej
katı

kokusuz
-25°C	ila
+80°C

400	ml 24 Su	altında	da	yapışır

El	Koruma	Köpüğü Beyaz kokusuz --- 200	ml 24 lipozomlu

Soğutucu	Sprey ---
katı

kokusuz
--- 400	ml 24

-45°C’ye	kadar	en	küçük	yapı	
parçalarında	bile	hedefli	soğutma

Sakız	Çıkarıcı ---
katı

kokusuz
--- 400	ml 24

Sakız	ve	
oyun	hamurlarını	bile	çıkarır

Zincir	ve	Halat	Spreyi renksiz Madeni	yağ
-40°C'den	

+200°C'ye	kadar
400	ml 24

Özel	olarak	sağlam	yapıştırır,	basınca	
karşı	dirençli,	aşırı	akıcı,	ses	yalıtıcı

Kaçak	Arama	Spreyi süt	kıvamlı
hemen	hemen	

kokusuz
0°C'den	+50°C'ye	

kadar
400	ml 24

Oksijen	ve	CO2	için	uygun	ve	
DVGW-denetimi	yapılmış

Metal-Fluid süt	kıvamlı
katı

kokusuz
--- 400	ml 24 anti-statik	etkili

Multi-Köpük Beyaz Citrus --- 400	ml 24 bakterilerle	ayrışabilen

Yüzey	Temizleyicisi renksiz Solventler --- 400	ml 24
WEICON	yapıştırıcı	ve	sızdırmazlık	
malzemelerinin	kullanımından	önce

Plastik	Temizleyici renksiz Citrus --- 500	ml 24 hassas	plastik	yüzeyler	için

PTFE	Spreyi süt	kıvamlı Solventler
-180°C'den	

+250°C'ye	kadar
400	ml 24 PTFE-Bazlı	kuru	yağlama	maddesi

Pas	Çözücü	ve	Kontak	Spreyi bej Gazyağı
-20°C'den	

+150°C'ye	kadar
400	ml 24 6	kat	etki

Pas-Şoku mavi Solventler --- 400	ml 12
Saniyeler	içinde	paslanmış	her	türlü	

vida	bağlantısını	gevşetir

Kaynak	Koruma	Spreyi renksiz Solventler --- 400	ml 24 SLV-kontrolü	yapılmış,	silikon	içermez

Silikon-Sprey renksiz Solventler
-50°C'den	

+250°C'ye	kadar
400	ml 24 Silikon	yağı	bazlı

Sıkma	Yağ	H1	Sprey sarımsı-beyaz
katı

kokusuz
-40°C'den	

+160°C'ye	kadar
400	ml 24 Koku	ve	tat	nötr	yüksek	ısı	yağı

Sıkma	Yağ	Sprey 
Beyaz	Renk

Beyaz Solventler
-20°C'den	

+150°C'ye	kadar
400	ml 24 Çok	iyi	yapışma	ve	kayma	özellikleri

Yapıştırıcı	Sprey
–	çözülebilir	-

renksiz Solventler
-20°C'den	

+65°C'ye	kadar
500	ml 12 Dağılma	ve	yayılma	yok

Yapıştırıcı	Sprey
-güçlü-

bej Solventler
-20°C'den	

+65°C'ye	kadar
500	ml 12

Büyük	alanlı	yapıştırma	için	–	hafif	
malzemeler

Yapıştırıcı	Sprey
–	çok	güçlü-

sarımsı Solventler
-20°C'den	

+80°C'ye	kadar
500	ml 12

Büyük	alanlı	yapıştırma	için,	aynı	
zamanda	emici	malzemeler	de	dahil

Temizleyici	Sprey	S renksiz Turuncu --- 500	ml 24 kalıntı	bırakmadan	buharlaşır

TFT/LCD	Ekran	Temizleyici Beyaz
katı

kokusuz
--- 200	ml 24

Hassas	plastik	ve	cam	yüzeyler	için	de	
uygundur

Top-Lub renksiz Madeni	yağ
-40°C'den	

+200°C'ye	kadar
400	ml 24

Özellikle	yapışkan,	basınca	karşı	dirençli,	
akıcı,	su	itici

MoS2'li	Sıkma	Yağ	Sprey Siyah
katı

kokusuz
-20°C	ila
+120°C

400	ml 24 Yüksek	basınca	dirençli	uzun	süreli	yağ

W	44	T® Turbo	Power	Sprey sarımsı Vanilya -50°C	ila	+210 400	ml 24 Çok	etkili,	çoklu	işleve	sahip	yağ
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Aktif	Sıvı	Maddeler
Çevre	 güvenliği,	 ekonomiklik	 ve	 çalışma-işletme	
emniyeti-	bunlar	her	kurumun	mutlaka	yerine	getirmesi	
gereken	gerekliliklerdir.	Bu	taleplere	uygun	olan	ürünler	
ve	 işlem	sistemleri	 bu	nedenle	 her	 zaman	daha	 fazla	
önem	kazanır.

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

Ayrıntılı	 bilgiler	 için	 lütfen	 özel	 WEICON	 Sıvı	 etken	
maddeler	broşürümüzü	isteyin.

WEICON	WSD	400	
Basınçlı	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

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.

Tamamlayıcı	program

WPS	1500	Pompalı	Sprey
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

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

•			Temizleme	ve	yağdan	
arındırma

•			Yağlama

•			Çözme	ve	ayırma

•			Bakım	ve	koruma

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


