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WEICON Solar-Flex

Hızlı yapışma gücüne sahip elastik 1 bileşenli  
yapıştırma ve sızdırmazlık malzemesidir. MS polimer  
bazlı. Boya ile ıslanmayı bozan maddeler (örneğin silikon), 
çözeltiler veya izosiyanatlar içermez. Solar-Flex başlangıçta 
yüksek bir tutunma yeteneğine sahip ve iç-dış mekânlardaki 
dik flanşlara yapıştırma işlemi yapma imkanı verir. Zorlamaya 
maruz kalan yapıştırmalar için, örn. fotovoltaik sistemler, 
modül bağlantı kutuları, tanıma sistemleri için ve silikon ya da 
silikon bazlı ürünlerin uygun olmadığı her yerde.

WEICON Primer P400

Plastik (PE, PP, TPE) ve elastomerler (EPDM) gibi emici 
olmayan, düşük enerjetik yüzeylerin hazırlanması için primer. 

WEICON Silicon N

Güçlü yapıştırıcı, sürekli elastik ve nötr ağlandırıcı yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık ürünleri, nemden dolayı uygulamada büzüşmeden 
sertleşir. Metal ve plastikten solar kolektörleri için solar 
cam sistemlerinin ve modüler çerçevelerin yapıştırılması ve 
contalanması için ideal.WEICON Silicon N Alüminyum, tunç 
metaller, çelik, cam, akrilik cam, seramik ve diğer birçok 
çalışma malzemesi üzerinde mükemmel yapışma özelliği ile 
karakterizedir.

WEICON Black-Seal

Solar endüstrisinde yüksek sıcaklığa karşı direnç gerektiren 
tüm uygulamalar için özel silikon. -60°C ila +280°C sıcaklığa 
kadar dayanıklıdır, kısa süreliğine (<3 saat) +300°C'ye kadar. 
Hava ve UV etkilerine karşı olağanüstü dayanıklı. Yağlar, 
gresler ve diğer agresif maddelere karşı optimum yalıtım etkisi.

WEICON Easy-Mix S 50 

Soğuk sertleşebilen, çözeltisiz 2 bileşenli ve  
aşırı güçlü yapışma gücüne sahip sistemler. Modern  
karıştırma ve dozajlama sistemi sayesinde sadece bir çalışma 
adımında temiz ve kusursuz olarak otomatik dozajlanabilir, 
karıştırılabilir ve sürülebilir. Hızlı onarımlar ve bakım çalışmaları 
için ve ayrıca kısa adımlama süreli seri imalat için de idealdir. 
Viskoz, kendiliğinden yayılan, çok kısa uygulama süresi (45 
dak).
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WEICON Multi-Köpük

Güçlü ve çok amaçlı temizleyici; cam, metal ve plastik 
parçaların tümünü kalıntı bırakmadan temizler. Yağ lekelerini 
ve kir tabakalarını iyice temizler, tüm plastik veya boyalı 
yüzeylerde koruma sağlar. 

WEICON Plastik Temizleyici

Plastik Temizleyici termoplastlar (PVC, PMMA=pleksiglas, 
polistirol vs) lastik malzemeler, örn. contalar, ve boyalı 
yüzeyler, örn. toz kaplı metal parçalar gibi hassas 
malzemelerin yağını gideren ve temizleyen ideal bir  
üründür.  

WEICON Çinko Spreyi

Devamlı olarak örn. sonradan düzeltilecek sıcak daldırma 
galvanizli parçalar gibi tüm metal yüzeylerde, katodik 
korozyon koruması sağlar. WEICON Çinko Sprey, hızlı 
kuruyan, yapışkan, mikro çinko pullardan oluşan koruyucu 
tabaka ve +500°C ısıya dayanıklı bir koruyucu tabaka 
oluşturur.  
Yeni çinko pulları oldukça dirençli bir koruyucu tabaka 
oluşturmaktadırlar, hava ve çevre etkilerine karşı dahi çok 
dirençlidir.  
Bu sayede WEICON Çinko Spreyi DIN EN ISO 1461 
gerekliliklerini aşan özelliklere sahiptir.

Anti-Seize „High-Tech“ 

Beyaz, metal içermeyen* korozyona karşı koruyucu  
ve üstün montajlama macunu. Metaller arasında eloktrolitik 
korozyonu önler („soğuk kaynak“) ve -40°C ile +1.400°C 
arasında ısıya dirençlidir. Anti-Seize „High-Tech“ kullanımı 
özellikle optik nedenlerden dolayı metal içerikli macun, sağlık 
nedenleriyle nikel içerikli ürünlerin, elektrokimyasal  
nedenlerle bakır içerikli maddelerin kullanımı yasak  
olduğunda veya  
istenmediğinde çok  
uygundur. 

*Oran %0,1'in altında

Non-food  

Compounds  

Registration  

Programlar
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WEICONLOCK®  

Anaerobik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri

1-Metal bağlantılara özel bileşenli anaerobik yapıştırıcı  
ve sızdırmazlık malzemeleridir.  
WEICONLOCK her türlü civata,sıkı geçme ve flanş 
bağlantılarını hızlı,güvenilir,ekonomik olarak sabitler ve 
sızdırmaz hale getirir.

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

AN 302-60  Cıvata sabitleyici yüksek kuvvet, orta viskozite, 
zor sökülebilir

 1 DVGW sertifikası (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.  
  (Alman Su ve Gaz İşleri Birliği) 
 2 KTW testi (Su Teknoloji Merkezi TZW Karlsruhe, Su kontrol merkezi) 

WEICON Contact  
Siyanoakrilat (Hızlı) Yapıştırıcılar

Çözeltisiz, soğuk sertleşen 1 bileşenli maddeler, sıkı geçme 
parçaları üzerindeki ve havadaki nemden dolayı hızlı 
polimerleşen ve basınç altında sertleşen maddelerdir.  
Saniye hızında çeşitli malzemeleri birbiriyle ve kendi içerisinde 
yapıştırır, örn.: Metal, plastik, cam, seramik, ahşap, deri, doğal 
ve sentetik kauçuk (lastik). 

Tip VA 2500 HT  
 •  Yüksek viskozite, 2.000-3.000 mPa.s
 •  -50°C ila +135°C arası sıcaklığa dayanıklıdır
 •  Rezidüel elastikiyetle sertleşme, bu nedenle özellikle 

değişen iklim koşullarında özellikle uygundur
 •  Uzun süre kalıcı nem etkilerine karşı hassas değildir
 
Tip VA 250 Black 
 •  Yüksek viskozite, 2.000-3.000 mPa.s
 •  Siyah, lastik dolgulu yapıştırıcı madde.
 •  Rezidüel elastikiyetle sertleşme, bu nedenle özellikle 

değişen iklim koşullarında özellikle uygundur
 •  Uzun süre kalıcı nem etkilerine karşı hassas değildir
 •  -50°C ila +135°C arası sıcaklığa dayanıklıdır

Hırsızlığa karşı           emniyet



Yetkili satıcınız:

Bu ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgileri 
Ayrı ayrı broşürlerde ve www.weicon.de altında 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.
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WEICON Sıyırma Pensesi No. 7 Solar 

Solar teknolojisi alanında kullanılan tüm yaygın yuvarlak 
kablolar için otomatik sıyırma pensi.

•  5 kat ayarlanabilir hassas ayar sayesinde solar kablolardaki 
çok katlı izolasyonun çıkarılması dahi zorluk çıkarmaz.

•  Maks. 3 mm Ø'ya kadar yan kesiciler entregre edilmiştir.

•  Optik uzunluk ölçüsü 8 - 24mm, 5/16 -1 inç.

Bu ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgileri ilgili broşürlerde ve www.weicon.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.

Çalışma sahası:  
1,5 mm² - 6,0 mm² 
(15 - 9 AWG)'lik solar 
teknolojisi alanındaki 
esnek kabloların 
sökülmesi ve sıyrılması.
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