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Top-Lub-Fluid
Hassas bölgeler için yapışkan yağlayıcı

Top-Lub-Fluid özel yapışkan yağlayıcıdır. Gıda endüstrisi için 
NSF H1 onayına sahiptir. Bu sayede; yiyecek ve içecek sektörü 
ve ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılabilir. 

Top-Lub-Fluid, yüksek yapışma gücüne sahiptir. Basınca 
dayanıklıdır. Hızlı nüfus etme, gürültü emici ve su itme 
özelliklerine sahiptir. Sürtünme ve aşınmayı engeller. Özel 
formülü sayesinde NSF H1 onayına sahiptir, bu sayede ‚WEICON 
Top-Lub-Fluid‘ işyeri güvenliği ve sağlığının geliştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. ‚

WEICON Top-Lub-Fluid‘ ; Dişli çarkları ve vida dişlilerinde, 
birleşme yerleri ve rakorlarda, silindirler ve yataklarda, zincirler 
ve tel halatlarda, yaylı mekanizmalar ve birçok endüstriyel 
uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Renk hafif sarımsı

Koku nötr

Özel nitelikler sentetik, şeffaf

Sıcaklık dayanımı -20°C ile +250°C 
(-4°F ile 482°F)

Depo dayanıklılığı 24 ay

Teknik Bilgiler

USDA H2’e göre gıda sanayisindeki uygulamalar için
uygunluk belgesi

400 ml
11512400

PTFE-Fluid
Hassas bölgeler için kuru yağlayıcı

PTFE-Fluid güçlü ‚yapışmazlık‘ özelliğine sahip kuru yağlayıcıdır. 
Gıda sektörü için ‚NSF‘ onayına sahiptir. Bu sayede ; yiyecek ve 
içecek sektöründe, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilir.

Yüksek PTFE içeriği yapışmaz bir etki sağlar, sürtünme 
katsayısını büyük oranda azaltır. PTFE-Fluid yağ içermez ve 
tüm metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır. Kiri, tozu ve suyu 
iter. Yağlara, grese ve bir çok kimyasala karşı dayanıklıdır. Özel 
formülasyonu ve NSF onayı ile WEICON PTFE-Fluid iş güvenliği 
ve sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Sprey bir çok hassas endüstriyel alanda kalıcı yağlama için 
kullanılabilir. Örn.: Sürgülü ve raylı ve kılavuz sistemlerde, 
konveyör bantlar, taşıma silindirler ve slaytlarda, devirme 
mekanizmalarında, Kilit ve menteşelerde, kesme aletleri 
ve paketleme makinelerinde, plastik yataklardaki millerde, 
montajlarda v.b. alanlarda kullanılabilir.

Renk beyazımsı, şeffaf

Koku neredeyse kokusuz

Özel nitelikler PTFE-Basis

Sıcaklık dayanımı -180°C ile +260°C 
(-292°F ile +500°F)

Depo dayanıklılığı 24 ay

Teknik Bilgiler

USDA H2’e göre gıda sanayisindeki uygulamalar için
uygunluk belgesi

400 ml 
11301400

Buzdolabı conta bakımı uygulaması

Hamur makinası uygulaması
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Hızlı Temizleyici
Hassas alanlar için Temizleyici ve yağ sökücü

Hızlı Temizleyici gıda endüstrisi için NSF onayına sahiptir. Bu 
sayede gıda sanayinde, yiyecek ve içecek endüstrisinde, ilaç ve 
kozmetik sanayisi gibi sektörlerde; onarım ve bakım alanlarında 
temizleyici ve yağ çözücü v.b. uygulamalarda kullanılabilir. 

Hızlı Temizleyici pH nötrdür ve bir çok malzemenin yüzeyine zarar 
vermeden temizler. Ör; metaller, cam, seramik ve çoğu plastik 
ve kauçuk gibi birçok malzemede kullanılabilir. 

Özel formülasyonu ve NSF belgesi ile Hızlı 
Temizleyici iş güvenliği ve sağlığının
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

500 ml
11212500

Renk renksiz

Koku solvent

Özel nitelikler NSF K1/K3 onaylı

Sıcaklık dayanımı -10°C ile +50°C 
(-14°F ile -58°F)

Depo dayanıklılığı 24 ay

Teknik Bilgiler

NSF K1: Solvent cleaners – Nonprocessing area products; 
NSF K3: Solvent cleaners – Adhesives/glue removers

Pas sökücü -Fluid
Hassas bölgeler için pas sökücü

Pas sökücü -Fluid fizyolojik olarak zararsızdır. Gıda sektörü için 
NSF onayına sahiptir. Bu sayede; yiyecek ve içecek sektöründe, 
ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilir. 

Pas sökücü -Fluid paslı ve oksitlenmiş vida bağlantılarını, 
civataları, kolları, eklemleri ve menteşeleri ve bileşenlerin sert 
mekanzmalarını gevşetir. Mükemmel nüfus edebilme özelliği 
sayesinde, Pas sökücü -Fluid en küçük boşluklara dahi etki 
eder. Mekanik parça ve elektrik kontağının fonksiyonunu sağlar. 
Sprey korozyon ve oksidasyona karşı kalıcı koruma sağlar. 
Metal yüzeyleri, mekanik parçaları ve elektrik sistemini temizler 
ve korur. 

Özel formülasyonu ve elde edilen NSF tescili ile Pas Sökücü 
-Fluid iş güvenliği ve sağlığının geliştirilmesine 
katkıda bulunabilir.

Renk bej

Koku hemen hemen kokusuz

Özel nitelikler Gevşetir, yağlar, 
temizler ve korur

Sıcaklık dayanımı -20 ile +150°C 
(-4 ile +302°F)

Depo dayanıklılığı 24 ay

Teknik Bilgiler

USDA H1’e göre gıda sanayisindeki uygulamalar için
uygunluk belgesi

400 ml
11154400

W 44 T®-Fluid
Hassas bölgeler için çok fonksiyonlu ürün

W 44 T -Fluid fizyolojik olarak zararsız çok fonksiyonlu bir 
üründür. Gıda Belgesi ‚NSF onayına‘ sahiptir. Bu nedenle yiyecek
ve içecek sektöründe, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilir.
Reçine ve asit içermeyen özel aktif madde formülü ve harika 
nüfus edebilme etkisi ile tek bir üründe; yağlama, su itme, 
korozyon koruması, temizleme ve koruma özelliklerini birleştiren
çok fonksiyonlu bir üründür. 

W 44 T –Fluid; Sıkışmış vidaları, civataları, bağlantı parçalarını, 
kilitler ve ventilleri gevşetir, nüfus eder ve pası giderir. Elektrik 
kontaklardan nemi giderir, kaçak akımları önler ve ıslak motorların 
çalışmasını kolaylaştırır. Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve tüm 
birleşme yerleri ve rakorlardaki gıcırtılı ve cızırtılı sesleri yok eder. 
Kirli metal yüzeyleri temizler ve lekelemeyen, yapışmayan ve toz 
çekmeyen ince ve dayanıklı bir katman oluşturur.

Renk bej

Koku neredeyse kokusuz

Özel nitelikler Gevşetir,yağlar, korur, 
ayırır ve bakım yapar

Sıcaklık dayanımı -20°C bis +150°C
 (-4°F bis +302°F)

Depo dayanıklılığı 24 ay

Teknik Bilgiler

USDA H1’e göre gıda sanayisindeki uygulamalar için
uygunluk belgesi

bırakır, Tüm aletleri, makineleri, elektrikli ve
mekanik hassas cihazları korur ve onları işler
halde tutar. Özel formülasyonu ve NSF 
uygunluğu ile W 44 T -Fluid iş güvenliği 
ve sağlığının geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır. 

400 ml
11253400




WEICON Flex+bond güçlü, kalıcı olarak elastik, -40°C ile 
+90°C arası (kısa sürelerle +130°C’ye kadar), hava koşullarına 
dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı, boyanabilir (ıslakta ıslak), 
kumlanabilir, yıpranmaya ve tuzlu suya dayanıklıdır. Silikon, 
izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

WEICON Flex+bond ISEGA onaylıdır ve gıda teknolojisinde 
yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

WEICON Flex+bond metal, ahşap, plastik, cam ve seramik 
gibi neredeyse tüm malzemeleri kendilerine ve birbirlerine 
yapıştırmak için kullanılabilir. WEICON Flex+bond birçok sanayi 
alanlarında kullanılır.

Flex+bond®

Yüksek elastiklik ve güçlü

*Belirtilen RAL renklerine 
yaklaşık olarak uymaktadır

beyaz: RAL 9003*

200 ml
13350200
Presli paket

siyah: RAL 9004*

200 ml
13352200
Presli paket

gri: RAL 7000*

200 ml
13351200
Presli paket

şeffaf

200 ml
13353200
Presli paket

Plast-o-Seal®

Sürekli plastik üniversal sızdırmazlık malzemesi, sol-
ventsiz, kötü kokulara yol açmaz, anında montaj

Presli paket

230 g
30000230

Özellikler ve avantajlar:

• Pürüzsüz bir şekilde işlenmiş makine, şanzıman flanşları
 ve motor gövdesi flanşı sızdırmazlığı için
• Kağıt, mantar, keçe gibi maddelerden yapılmış eski
 ve yeni contaların performansını iyileştirmek için
• Solventsiz - kokusuz
• Montaj öncesi ve sonrasında kalıcı olarak plastik halini korur
• Kolay bağlantı yeri sökümü
• Ekonomik kullanım
• Çoğu yakıta, mineral yağlarına, suya, havaya, metanol
 ve glikol bazlı soğutucu karışımlara, antifrizlere, kerosine,
 florokarbon soğutuculara çok iyi direnç gösterir
• 0,10 mm’ye kadar mak. boşluk doldurma kapasitesi (contasız)
• Akmaz, dikey yüzeylere uygulanabilir
• -50°C ile +200°C arası (-58 ile +392°F arası) kısa süreliğine 
 +250°C’ye (+482°F) kadar olan sıcaklıklara dayanıklı
• Anti korozif
• Lake ıslanmalarının düzenini bozacak hiçbir
 qmadde içermemektedirler (ör; silikon)
• Floresan mavi renk

Conta Uygulaması

4



5

200 ml
26200200
Presli paket

Bakır Macun
Yüksek sıcaklıklı uygulamalardaki yüksek gerilimli
parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

Bakır Macun korozyon dayanımlı ve güçlüdür. 
Sülfür, kurşun ya da nikel içermez.

WEICON Bakır Macun dişli birleşme yerleri ve 
kayıcı yüzeyler için montaj yağı olarak kullanılır. 
Takılabilir aletler, aşınmış kovanlar, cıvatalar 
ve tüm dişli, takılabilir ve bayonet birleşme 
yerlerini korozyondan ve yapışmadan koruyan 
etkili yağlayıcı ve ayırıcı katman oluşturur.

Fren takozları ve kılavuzlarda, fren kamları 
ve pimlerinde, araba ve kamyon batarya 
terminalleri ve Diğerleri elektrik bağlantılarında, 
bijon anahtarları ve somunlarında, aşınmış 
kovanlarda, elektrik, basınçlı hava ve 
hidrolik çekiçlerde titreşimi azaltmak için 
kullanılabilmektedir.

*Belirtilen RAL renklerine yaklaşık olarak uymaktadır

Black Seal (sıvı conta)
Yağa ve grese aşırı dayanıklı 

WEICON Black-Sea l  yap ış t ı r ıc ı  ve 
sızdırmazlıkmalzemesi siyahtır, yüksek 
sıcaklıklara dayanıklıdır (+280°C/+536°F), solvent 
içermez, güçlüdür, yağ, gres ve basınç dirençlidir, 
yıpranmaya dayanıklıdır ve aşırı elastiktir (kopma 
uzaması yaklaşık %500).

Black-Seal özellikle yüksek derecede yağ ve gres 
direnci gereken uygulamalardaki yapıştırmalar ve 
sızdırmazlıklar için uygundur.

WEICON Black-Seal şanzıman kutusunda, 
valflerde ve gövde kaplamalarında, yağ 
haznelerinde, su pompalarında, dişliler ve 
akslarda, flanşlarda, tanklarda ve konteynerlerde 
ve pek çok başka alanda kullanılabilmektedir.

siyah: RAL 9005*

200 ml
13051200
Presli paket

Anti-Seize
Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya 
karşı güvenilir koruma

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar 
için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak 
kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler 
ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede 
kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve 
aşınma, tutma-bırakma fenomeni, oksidasyon, 
aşındırma korozyonu ve e lektrol i t ik 
tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Silindir kafası contasını kuvvetlendirmek için

200 ml
26000200
Presli paket
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Garanti Mührü
Koruma ve güvenlik

Garanti Mührü, neredeyse tüm malzemelere iyi yapışan, solvent 
içeren ve hızlı kuruyan sabitleme, işaretleme ve mühürleme 
ürünüdür. 

Bir çok sektörde yetkisiz kişilerin girişimine karşı garanti 
kapsamında veya korozyon ve temas yoluyla oluşabilecek 
etkilere karşı koruma katmanı olarak kullanılabilir. Garanti 
Mührü; su, benzin, dizel, mineral yağ, parafin yağı ve seyreltik 
asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. 

Garanti Mührü her türlü vida bağlantılarını sabitlemek için 
vazgeçilmezdir. Vida ve bağlantıları manipülasyonlara ve 
kontrolsüz gevşemelere karşı korur, kalite güvencesi, üretim 
kontrolünü ve ürün kontrolünü mum mühür ile belgeler ve 
bağlantılı ayarlanan parçaların görsel kontrolünü sağlar. 

Garanti Mührü ; sarı, yeşil ve kırmızı renklerde mevcuttur.

Kırmızı: RAL 3000*

*Belirtilen RAL renkleri 
yaklaşık olarak 
tekabül etmektedir

30 g

30 g
30022030 Yeşilk: RAL 6010*

30 g
30021030 Sarı: RAL 1021*

WEICONLOCK AN 305-78
Pasif malzemeler için boru ve dişli contalama
*Oksijende kullanılabilme DVGW

Yüksek viskozite
Orta dayanım
Normal aletlerle söküm

50 ml
30578150

200 ml
30578200

WEICONLOCK AN 302-44
Pasif malzemeler için cıvata sabitleme*,
DVGW onaylı

 Pasif malzemeler:
 (Yavaş sertleşme)

• Yüksek alaşımlı çelik
• Alüminyum, nikel, çinko, altın
• Oksit katmanlar
• Kromat katmanlar
• Anodik kaplamalar
• Plastikler ve seramikler

*

Yüksek viskozite
Orta dayanım
Zor söküm

20 ml
30244020

50 ml
30244150

200 ml
30244200
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WEICONLOCK AN 305-11 300 ml Boru ve dişli contalama, DVGW onaylı
Yüksek viskozite • Orta dayanım • Normal aletlerle söküm 30511300

WEICONLOCK AN 305-18 300 ml
Büyük boşlukları doldurmak için flanş sızdırmazlığı
Anında sızdırmazlık etkisi
Yüksek viskozite • Yüksek dayanım • Zor söküm

30518300

WEICONLOCK AN 305-72 300 ml
Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile)
anında sızdırmazlık etkisi, DVGW onaylı
Yüksek viskozite • Orta dayanım • Normal aletlerle söküm

30572300

WEICONLOCK AN 305-73 300 ml Flanş, şanzıman ve Diğerleri motor gövdelerini içerir
Yüksek viskozite • Düşük dayanım • Kolay söküm 30573300

WEICONLOCK AN 305-74 300 ml Flanş, şanzıman ve Diğerleri motor gövdelerini içerir
Yüksek viskozite • Yüksek dayanım • Zor söküm 30574300

WEICONLOCK AN 305-77 300 ml Dişli Sızdırmazlığı, Oksijen için DVGW ve BAM onaylı
Yüksek viskozite • Orta dayanım • Normal aletlerle söküm 30577300

WEICONLOCK AN 306-60 300 ml Eskimiş yatak halkaları ve kovanlar için, silindirsel parçaların montajı
Yüksek viskozite • Yüksek dayanım • Zor söküm 30660300

Aşağıdaki ürünler yeni 300 ml Semco Kartuş ambalajlarda stoklarımıza girmiştir.i

Easy-Mix PE-PP 45
Hızlı, yüksek dayanım, güvenli işlem

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 metil akrilat 
bazlı iki bileşenli konstrüksiyon yapıştırıcısıdır. 
Özellikle PE, PP ve TPE gibi yapısal, yüksek 
dayanımlı, düşük yapıştırma enerjili plastikler
için uygundur.

Ek olarak, WEICON Easy-Mix PE-PP 45 
aşağıdaki plastikler için “üniversal yapıştırıcı” 
olarak kullanılabilir:

• Katı PVC (polivinil klorür)
• PA (Poliamit)
• PC (Polikarbonat)
• ABS (akrilonitril-budatien stiren)
• PMMA (poliMetil metakrilat)
• Fiber takviyeli malzemeler (GRP, CRP, fiber 
 cam v.b.) ve daha pek çok malzeme

35 ml
10661035


siyah 
Siyah PE-profillerin yapıştırma uygulaması

Yenilikler 2016

Şimdi 
siyah renk alternatifiyle
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Flex 310 M® sıvı
Sıvı, kendiliğinden yayılır

‚Flex 310 M Sıvı‘ Polioksipropilen bazlı, 
kendiliğinden yayılan, tek bileşenli döküm ve 
kaplama,yapıştırma maddesidir.

Flex 310 M Sıvı daimi elastiktir ve sertleştikten 
sonra üzeri boyanabilir. Esnek yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemesi kokusuz sertleşir, 
hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır, 
eskimeye karşı mükemmel dirence sahiptir ve 
silikon içermez.

Flex 310 M Sıvı; metal, birçok plastik, seramik, 
ahşap, cam ya da taş gibi birçok çeşitli 
maddelerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı, 
izole edilmesi ve kaplanması gibi çeşitli 
uygulamalarda kullanılır.

Beyaz : RAL 9003*

*Belirtilen RAL renkleri yaklaşık olarak tekabül etmektedir

310 ml
13333310

Speed-Flex kristal MS polimer bazlı, hızlı, güçlü 
yapışan ve genel amaçlı güçlü yapıştırıcıdır. 

Vida, Dübel, Perçin vs gibi sıradan sabitleme 
parçlarının yerini alır. Speed-Flex kristal macunsu 
ve dayanıklıdır, böylece iç ve dış mekanlarda dikey 
yüzeylerde dahi sorunsuz yapıştırma işlemleri 
gerçekleştirilebilinir. 

Yeni yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesinin 
üzeri „ıslağı ıslağına“ boyanabilir , eskimeye karşı 
dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı, UV dirençli 
ve silikon, isosiyanat, halojen ve solvent içermez.

Sertleşme sonrası Kristal berrak görünümü 
sayesinde Speed-Flex kristal optik açıdan 
yapıştırma izinin görünmesinin istemediği zorlu 
uygulamalar için uygundur. Böylece şeffaf Plastik, 
Pleksiglas veya diğer materyallerin hızlı, temiz ve 
uygun şekilde birbirleri ile birleştirilebilir.

Speed-Flex® Kristal
Kristal berraklığında yapıştırmalar

310 ml
13608310
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Flex 310 RLT
Klima/havalandırma inşaat ve temiz oda 
teknolojisi için sızdırmazlık malzemesi

Flex 310 RLT klima / havalandırma ve temiz 
oda teknolojisinin özel gereksinimleri için 
geliştirilen, poliüretan esaslı, özel tek bileşenli 
yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir.

Flex 310 RLT VDI 6022‘nin gereksinimlerini 
karşılar (Sheet 1), bina ve odalardaki klima 
sistemleri için çeşitli uygulamalarda metaller, 
birçok plastik, seramik, ahşap, cam ya da 
taş gibi farklı malzemelerin yapıştırılması ve 
sızdırmazlaştırılması için kullanılabilir.

Flex 310 RLT sürekli elastiktir ve güçlü yapışır, 
ve kuruduktan sonra zımparalanabilir ve 
boyanabilir. Esnek yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemedi kokusuz sertleşir, hava şartlarına 
ve UV-dayanıklı, eskimeye karşı mükemmel 
bir dience sahiptir, macunsudur ve silikon 
içermez. 300 ml

13322310

gri: RAL 7000*

Düzeltme Malzemesi, Silikonlar, MS poli-
merler, Poliüretan v.b. gibi çok sayıda WEI-
CON elastic yapıştırıcı ve sızdırmazlık mal-
zemesinin uygulama aşamasında sertleşme 
öncesi kolay ve temiz bir şekilde düzeltilme-
leri için kullanılan, iyonik olmayan yüzey ak-
tivatörlerinden oluşan şeffaf bir karışımıdır.

Düzeltme malzemesi
Birçok sızdırmazlık malzemesinin kolayca düzeltilmesi

5 L
13559505

500 ml
13559500

Sprühflasche

Primer E 500

Silikonlar için özel- uygulama öncesi emici olmayan 
yüzeyleri yapıştırılmaya uygun hale getirmek için 
kullanılır, örn.: Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, 
pirinç, bakır, çinko, kalay ve emaye, seramik, cam 
ve ABS, sert PVC, PA 6.6 ve CTP gibi plastikler.

250 ml
13558025

Bir çok plastik ön işlem olmadan yapışamaz veya yalnızca 
belli koşullar altında yapışabilir. Bu plastiklere WEICON 
Contact Primer ile ön işlem uygulandığında yüzey yapıları 
değişir. Böylelikle polyolefin grubuna ait polietilen (PE) ve 
polipropilen (PP) gibi genellikle zor birleşen 
plastiklerin yapıştırılması mümkün olmaktadır.. 
Modern termoplastik elastomerler (TPE), PTFE ve 
ilgili plastikler ve silikonlar da WEICON 
Contact Primer ile yapılan ön işlem 
sonrasında yapıştırılabilirler.

Polyolefinler için Contact Primer

10 ml
12451010

100 ml
12451100

Basınçlı püskürtücü Basınçlı püskürtücü

Yenilikler 2016
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W 44 T® Multi-Spray
Çok fonksiyonlu Sprey

WEICON W 44 T özel formülü ve etkili nüfus edebilme 
özelliğiyle tek bir üründe; korozyon koruması, yağlama, koruma 
ve temizlemeyi birleştiren çok fonksiyonlu bir üründür. 

WEICON W 44 T sabit dişlileri, civataları, bağlantı parçalarını ve 
valfleri gevşetir, pasa nüfuz eder ve dağıtır, elektrik kontaklardan 
nemi giderir, takip akımlarını önler ve ıslak motorları başlatmayı 
kolaylaştırır. Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve tüm birleşme 
yerleri ve rakorlardaki gıcırtılı ve cızırtılı sesleri yok eder. Kirli 
metal yüzeylerini temizler ve lekelemeyen veya yapışmayan, 
toz çekmeyen incecik ve uzun süreli bir katman bırakır. Tüm 
aletleri, elektrik ve mekanik hassas cihazları korur ve onları 
işler halde tutar.

WEICON W 44 T atölye, otomotiv, deniz taşımacılığı, elektrik,
tarım, ev ve hobi uygulamalarında neredeyse hiçbir sınırlama
olmadan uygulanır.

W-Cut
Kılavuz Yağı

Özel Formülündeki yüksek kayganlık 
etkisiyle W-Cut; yüksek kesim hızı ve 
uzun çalışma süreleri sağlamaktadır. 
Uygulandığı yerlerde kesim gücünü arttırır.

W-Cut; mineral yağ, klor, kükürt, baryum, 
kurşun, kadmiyum, krom, nitrit, PCB ve 
formaldehit içermez ve tamamen biyolojik 
olarak çözülebilmektedir.

W-Cut su ile karıştırılmamış halinde 
yüzeye uygulayınız.
Sadece endüstriyel kullanımlar için 
geliştirilmiştir.

500 ml
15751500-39

Double Nozzle
Sadece 500ml versionu için

Yeni

500 ml

500 ml
11251550

Etiket makinasının rulman yağlaması

Forklifterlerin çatal süspansiyon yağlamaları
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52880002

52880001

• Kablo Sıyırma Pensesi. 7 Magic
• Duo-Crimp No. 300
• Kutu içinde Izoleli yüksük

• Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
• Coax-Sıyırıcı No. 2
• Kablo Soyucu No. S 4 - 28
• Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

Elektrik Tesisat Seti

52881001 52881002 52881003 52881004

• Duo-Crimp No. 300
• Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

• Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
• Kablo Soyucu No. S 4 - 28

• Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
• Coax-Sıyırıcı No. 2

• Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
• Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

Bu dört özel 2’li setler hemen hemen tüm sektörlerde farklı uygulamalar için uygun aletleri sunar.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Kablo bıçağı No. 35
Cu / Al iletkenlerinin kesilmesi ve sıyrılması, 0.5- 4 mm² ‘lik 
yüksüklerin sıkılması için uygundur. Kablo bıçağının bıçakları 
paslanmaz özel çelikten imal edilmiştir. Bıçak hem kablonun 
kaymasını önlemek hem de düzgün bir kesik elde etmek için 
ince mikro dişlere sahiptir. Sapları dar-
belere karşı dayanıklı, cam elyaf takviyeli 
plastikten üretilmiştir.

52000035
NYM- kablonun kesim işlemi

Quadro- Kablo Sıyırıcı No. 16 
8-13 mm Ø’daki tüm yaygın yuvarlak kabloların soyulması ve 
sıyrılması için, entegre kancalı bıçak ve sıyırma aralığı. Gövdeye 
entegre optimize edilmiş kablo kanalı sayesinde hızlı ve kolay 
uzunlamasına kesim imkanı. 0,5 mm2 , 0,75 mm2 , 1,5 mm2 
, 2,5 mm2 , 4,0 mm2 ve 6,0 mm2 arasındaki tüm 
esnek ve büyük iletkenler için entegre sıyırma 
aralığı. Geri çekilebilir kancalı bıçak, her pozisy-
onda sabitlenir ve kolayca değiştirilir.

52000016
NYM kablonun uzunlamasına kesimi

Yenilikler 2016
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  

Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C. 

Jebel Ali Ind Area 3 
P.O. Box 118 216 · Dubai 

United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park

Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON Inc.
 

20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi 
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3

34530 Yenibosna – Istanbul Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.biz.tr

weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street 
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607

Tel. (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg
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