
WEICONLOCK® »White Line«

Yeni

1 AN 301-43, 301-70 ve 301-72 tipleri için geçerlidir
2 AN 301-72 tipi için geçerlidir

Yeni »White Line« daha fazla  
sağlık koruması ve daha  
fazla iş güvenliği için  
– Etiket zorunluluğu yok1 –

Sağlık koruma ve iş güvenliği alanında giderek artmakta  
olan taleplere cevap verebilmek için WEICON firması  
piyasaya şimdi »White Line« WEICONLOCK ürününü sürüyor.

Yeni formüller, hassas üretim alanlarındaki kullanımı da 
mümkün kılıyor. »White Line« 'nın üç ürün tipi "beyaz" bir AT 
Emniyet Föyü'ne sahiptir. Bu nedenle etiket zorunluluğu yoktur 
ve fabrika hekimliğine ilişkin katı gereklilikleri karşılamaktadır. 

Yeni »White Line«, NSF/ANSI 61 standartlarının (American 
National Standards Institute) yüksek gereksinimlerine uygun 
olarak içme suyu alanlarındaki kullanım için kontrol edilmiştir 
ve bu nedenle özellikle gıda, kozmetik ve ilaç alanlarında 
kullanım için uygundur.

Yeni WEICONLOCK »White Line«, bunlar haricinde diğer  
tüm sanayi alanlarında kullanılabilir.

Yeni WEICONLOCK tiplerinin kullanılması, kullanıcıya şu 
avantajları sağlar:

• ANSI 61'e uygun olarak NSF içme suyu onayı
• 1907/2006 – ISO 11014-1 numaralı AT Yönetmelikleri
 uyarınca emniyet föyündeki tehlike sembolleri, R
 cümleleri veya S cümleleri ile etiketleme zorunluluğu1 yoktur
• Daha yüksek iş güvenliği ve sağlık koruması
• Sertleşmeden sonra kimyasallara karşı çok yüksek dayanım
• +200°C'ye kadar sıcaklık dayanımı2
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* M 10 x 20 tipi, 8.8 kalitesinde galvanize, 0.8d somunu olan cıvatada tespit edilmiştir (ön gerilimsiz) 
** Basınç ve kesme dayanımı, yaklaşık 13 mm'lik çapa, boşluk (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88 özelliklerine sahip 

silindirik parçalarda tespit edilmiştir
*** Dikkat: WEICONLOCK'un, sıcaklığı 40°C'nin üzerinde su ile temas eden bakır içeren bağlantılarda sürekli 

kullanılması önerilmez; daha öncesinde orijinal parçalarda itinalı denemeler yapılması önerilir. TRGI 86/96'ya 
uygun ev tipi gaz tesisatlarında kullanım için uygun değildir. DVGW (DIN EN 751-1) ve KTW'ye göre kontrol 
edilmiştir.

Yetkili satıcı:

Yeni
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Sıvı durumdaki WEICONLOCK
Tip AN 301-43 AN 301-70 AN 301-72 AN 301-38 AN 301-48

Onaylar: NSF
DVGW*** NSF NSF

DVGW*** NSF NSF
DVGW***

Uygulama: civata sabitleyici civata sabitleyici
PTFE'li boru ve 
birleşme yüzeyi 

sızdırmazlığı

silindirik 
montajlarda 
kenetleyici

silindirik 
montajlarda 
kenetleyici

Özellikleri:

orta kuvvet 
yüksek viskozite

etiket zorunluluğu 
yok

yüksek kuvvet 
yüksek viskozite

etiket zorunluluğu 
yok

orta kuvvet 
yüksek viskozite

etiket zorunluluğu 
yok

yüksek kuvvet 
orta viskozite

yüksek kuvvet 
orta viskozite

Rengi:
mavi yeşil beyaz yeşil yeşil

UV duyarlı
Azami olarak aşağıda 
belirtilen tipteki dişli 
bağlantılarında 
kullanılabilir:

M 36 M 25 M 80 R 3” M 36 M 20 R ¾”

MPa.olarak +25°C'deki 
viskozite bkz. 
Brookfield:

2.000 – 8.000 
orta tiksotropi

500 – 900 orta 
tiksotropi

15.000 – 60.000 
yüksek tiksotropi

2.000 – 3.000
450 – 650 orta 

tiksotropi

Yoğunluk (g/cm3): 1,12 1,10 1,00 1,10 1,10

Kapatılabilir maks. derz 
boşluğu, mm: 0,25 0,15 0,30 0,20 0,15

Katılaşmış durumdaki WEICONLOCK
Kopma momenti* Nm 
(dişli, DIN 54454): 18 – 22 25 – 35 5 – 10 30 – 40 25 – 30

Burulma momenti* Nm 
(dişli): 9 – 11 40 – 50 4 – 6 45 – 60 40 – 55

Kesme dayanımı**  
N/mm² (DIN 54452): 10 – 13 14 – 20 5 – 7 20 – 25 25 – 30

Oda sıcaklığında 
sertleşme süresi 
(dakika):

5 – 15 5 – 15 15 – 30 yaklaşık 5 2 – 6

Oda sıcaklığında nihai 
sertleşme süresi (saat): 1 – 3 5 – 10 6 – 12 2 – 4 2 – 4

Sıcaklık dayanımı (°C): -60 ila +150 -60 ila +150 -60 ila +200 -60 ila +150 -60 ila +175

Bu broşürde sunulan tüm bilgiler ve öneriler, garanti edilen özellikler olarak kabul edilmemelidir. Bu bilgiler ve öneriler, araştırmalarımıza ve deneyimlerimize 
dayanmaktadır. Bu bilgiler ve öneriler, kullanıcıdaki özel uygulama koşullarını bilmediğimiz için uygulama koşullarına kesin uyulduğundan sorumlu 
tutulamayacağız için bağlayıcı değildir. Sadece ürünlerimizin her zaman kalıcı yüksek kaliteye sahip olacağı konusunda garanti verebiliriz. Yeterli sayıda 
deneme yanılma yaparak, belirtilen ürünün talep ettiğiniz özellikleri yerine getirip getirmediğini belirlemenizi öneririz. Bu konuda herhangi bir sorumluluk 
üstlenmeyiz. Yanlış ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanım şeklinden kaynaklanacak sonuçlardan, sadece ürün kullanıcısının kendisi sorumludur.

 Tiplere genel bakış:
AN 301-43 Orta kuvvetli civata sabitleyici  
 – Etiket zorunluluğu yok –
AN 301-70 Yüksek kuvvetli civata sabitleyici 
 – Etiket zorunluluğu yok –
AN 301-72 PTFE'li boru ve birleşme yüzeyi sızdırmazlığı,  
 orta kuvvet, yüksek sıcaklık dayanımı  
 – Etiket zorunluluğu yok –
AN 301-38 Yüksek kuvvet, silindirik montajlarda kenetleyici,
AN 301-48 Yüksek kuvvet, silindirik montajlarda kenetleyici,  
 yüksek sıcaklık dayanımı

WEICONLOCK®  »White Line«

Ticari şekli:
WEICONLOCK »White Line«, 50 ml'lik ve 200 ml'lik Pen-System 
ambalajlarında temin edilebilir.

Uygulama ile ilgili uyarılar:
Dozlama ucunun metal ile doğrudan temas etmesini önleyerek 
WEICONLOCK'u eşit bir şekilde tatbik edin. Vida ve cıvatalarda halka 
şeklinde tatbik edin. Metal ile temas etmiş olan WEICONLOCK'u Pen'e geri 
dökmeyin; en ufak metal parça bile sertleşmeye neden olur. 

Pen System®


