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HER ZAMAN 
DOĞRU ÇÖZÜM
 

Biz sadece ürün satmıyoruz aynı zamanda 

çözümler de sunuyoruz- üstelik dünya çapında. 

Dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerimizin 

uygulamalar ile ilgili sorularına uygun çözümle-

ri buluyoruz. İster pompa gövdelerinde, boru 

bağlantılarında ve hidrolik hatlarda koruyucu  

kaplamalar oluşturmak, ister konveyör 

bantlarının, tahrik millerinin ve buharlaştırıcıların 

onarımları veya tuz taşlarının, paslanmaz 

çelik plakaların veya silindir muylularının 

yapıştırılması olsun, WEICON’un ürün yelpa-

zesi çok çeşitlidir ve her kullanım amacına 

uygun bir ürün mutlaka bulunur.
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Açıklama:
► Orijinal döküm kaplamanın 200 °C‘nin üzerindeki ısıya getirilerek çıkarılması

► Epoksi reçine sistemi WEICON WR dökülerek yeni bir kaplama uygulanması

► önemli: doldurulacak alanın kolayca doldurulması

► Sertleştikten sonra yüzeyin freze ile mekanik olarak yeniden işlenmesi  
 ve soğutma kanallarının oluşturulması

Takım tezgâhı yatağının 
yenilenmesi

Çözümümüzün avantajları:
►	Düşük maliyetli onarım sayesinde yeni bir takım tezgâhı satın  

 almak gerekmez  WEICON WR 

 ► 0,5 kg
 10300005 

 ► 2,0 kg
 10300020 

RN: PS197

VIDEO
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Vantilatör fanı mahvazası  
onarımı 

 ►  0,5 kg
 10000005 

 ►  2,0 kg
 10000020 

 WEICON A 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Seramik BL 

Açıklama:
► Kumlama ile ön işlem yapılması (SA 2½)

► Eksik malzeme yüzeyinin paslanmaz çelik plaka 
 takılarak değiştirilmesi

► WEICON Temizleyici Sprey S ile kaplanacak tüm  
 yüzeyin temizlenmesi

► Yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için paslanmaz   
 çelik sacın zımparalanması 

► İçte ve dışta temel kaplama oluşturmak için   
 WEICON A uygulanması

► Sertleştikten sonra: fazla malzemenin    
 zımparalanması ve düzeltilmesi  

► WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme

► Son kat olarak WEICON Seramik BL uygulanması

► Görselliği arttırıp parlaklık vermek ve korozyon   
 koruması sağlamak amacı ile WEICON Pastan   
 Koruma 2000 Plus uygulanması

Çözümümüzün avantajları:
► Düşük maliyetli onarım ve uzun teslimat süreli  
 yeni bir satın alma işleminden kaçınma

gümüş grisi

 Pastan koruma 2000 PLUS 
 ► 400 ml
 11013400 

RN: PS196
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Açıklama:
► Yapıştırma işlemi uygulanacak yüzeylerin  
 WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi

► Işıklı tabelanın plastik yüzeyine WEICON Primer K 200  
 uygulanması

► Yapıştırma boşluğu için ara parça oluşturmak ve ilk  
 yapışmayı desteklemek için WEICON Montaj Bandı’nın  
 takılması

► WEICON Flex 310 M® Süper Tutuş’un uygulanması

► Parçaları birleştirilmesi

İşaret Levhasına 
Logo eklenmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Hızlı, hesaplı ve tasarım odaklı yapıştırma

► Vidalamaya alternatif, görünen bir bağlantı yok
 ► 290 ml
 13652290 

gri

 Flex 310 M® Süper Tutuş 

 14050319 
grau

 Montaj Bandı 

 ► 250 ml
 13550225  

 Primer K 200 

RN: FLEX164
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Tahrik mili onarımı

 ► 1,0 kg
 10450010 

 ► 0,5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

Açıklama:
► Tahrik milinin > 3 mm‘den küçük 
 olacak şekilde kapatılması

► Fazla malzemeyi serteşmeden 
 çıkarmak için bir bariyer (bant 
 oluşturulması

► Yaklaşık > 5 mm tabaka 
 kalınlığında WEICON HB 300‘ün 
 etrafına uygulaması

► Sertleştikten sonra (24 saat) 
 onarım bölgesi istenilen boyuta 
 getirilmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Hızlı ve hesaplı onarım

► Uzun teslimat sürelerinden kaçınma

► Tesisatın hızla tekrardan harekete geçirilmesi

► Yaklaşık 8.000 Euro‘luk yeni bir ürün satın 
 alımaya kıyasla sağlanan maliyet tasarrufu

RN: PS200

VIDEO
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Açıklama:
► Temizleyici Sprey S ile temizleme

► Astar ve kontrol katmanı olarak WEICON GL’nin 
 uygulanması

► Pompa gövdesinde aşınmaya karşı koruma kaplaması 
 olarak WEICON Seramik BL’nin uygulanması

Pompa gövdesinin kaplanması

Çözümümüzün avantajları:
► Aşınmaya karşı koruma tabakası WEICON Seramik BL‘nin daha iyi 

 yapışması için deliklerin / gözeneklerin WEICON GL ile doldurulması

► Düşük maliyetli onarım

► Yeni bir parça satın almaya gerek kalmaz

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON GL  YENİ 

 WEICON Seramik BL 

RN: PS199
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Aks körüğü imalatı

Beschreibung:
► Kalıbın WEICON Sprey Temizleyici S  
 ile temizlenmesi

► WEICON Kalıp Ayırıcı ile ön işlem

► Aks körüğünün WEICON Üretan 45  
 ile doldurulması

Çözümümüzün avantajları:
► Çeşitli geometrilerin uygun  

 maliyetli kopyası

VIDEO

 Üretan 45 

Shore sertliği: A 45

 ► 500 g
 10514005 

RN: PS190
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Açıklama:
► Temizleyici Sprey S ile temizleme

► Kumlama (SA 2 ½)

► Temizleyici Sprey S ile tekrar temizleme

► Epoksi Reçine Sistemi WEICON WAL 04 ile seramiklerin  
 yerleştirilmesi / yapıştırılması

Boru bağlantılarında aşınmaya karşı  
seramik koruma konstrüksiyonu

Çözümümüzün avantajları:
► WEICON WAL 04 ile çelik bileşen arasında güçlü yapışma

► Aşınma korumasının yeniden sağlanması

 ► 2,0 kg
 10470020 

 WEICON WAL 04 

RN: PS191
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Kuvars kumu ocağında  
konveyör bantların onarımı

Açıklama:
► Kaba kirlerin giderilmesi

► Açılı avuç taşlama makinesi  
 (aşındırıcı disk veya düğümlü disk fırça)  
 ile hasarlı bölgelerin pürüzlendirilmesi

► Yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S  
 ile temizlenmesi

► WEICON Primer G‘nin bir fırça yardımı  
 ile karıştırılıp uygulanması

► WEICON Primer G‘nin yeterince   
 havalandırılması

► Ambalaja bağlı olarak, WEICON  
 Üretan 85‘in karıştırılıp uygulanması

► Yüzeyin WEICON Kontur Spatulası Flexy  
 ile pürüzsüz hale getirilmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Konveyör bantlarının işlevselliğinin uygun  

 maliyetle geri kazandırılması ve böylece  

 hizmet ömrünün uzatılması

► Çok yönlü uygulama seçenekleri

► 500 g + Primer G 50 g
 10851005 

► 540 g + Primer G 50 g
 10851015 

 Kayış Tamir Seti 590 

 Kayış Tamir Seti 550 

VIDEO

2 bileşenli 540 g 
kartuş için önerilir

 Dozajlama  
 Tabancası 2K 10: 1 

 10653491 

RN: PS193
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Açıklama:
► WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme

► WEICONLOCK AN 306-38 ile yüksek alaşımlı ve sertleştirilmiş  
 çeliklerin tüm yüzey ve etrafının yapıştırılması

Çakıl ocağında tekerlek ve dişlinin  
yapıştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Yüksek radyal ve eksenel kuvvetlerde  

 güçlü bağlantı

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 ► 10 ml
 30638110 

 ► 20 ml
 30638020 

 ► 50 ml
 30638150 

 WEICONLOCK AN 306-38 

 ► 200 ml
 30638200 

RN: LOCK119
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Altın madeninde karıştırıcıların  
onarımı

Açıklama:
► Karıştırıcılarda / pervanelerde kum  
 ve taştan kaynaklanan aşınma

► Kumlama (SA 2 ½) ve Temizleyici  
 Sprey S ile Temizleme

► Pervane kanatlarının WEICON WP ile  
 kaplanarak yenilenmesi

► 16 kilogram işlenmiştir

Çözümümüzün avantajları:
► Karıştırıcıların performansının geri   

 kazandırılması

► Daha uzun hizmet ömrü için sürdürülebilir   

 aşınma koruması

 WEICON WP 

 ► 2,0 kg
 10490020 

 ► 10,0 kg
 10490100 

RN: PS202
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NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Açıklama:
► Montaj hatalarından kaynaklanan uç kapaklardaki hasarlı alanların giderilmesi

► Hasarlı bölgenin kesilmesi ve çıkarılması

► Açılı avuç taşlama makinesi ile malzeme artıklarının ek olarak pürüzlendirilmesi ve taşlanması

► Klasik bir bant kullanarak hasarlı alanın kenarlarının çevrelenmesi

► Zımparalanmış yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi

► WEICON Üretan 80‘in kalıba uygun dökümü

Yatta deniz suyu filtresinin  
kapağının tamiri

Çözümümüzün avantajları:
► Yat hala çalışır durumdayken yerinde hızlı onarım

► Kendinden yayılan WEICON Üretan 80 sayesinde yüksek katman  

 yapısı ve aşınma koruması

 Üretan 80 

Shore sertliği: A 80

 ► 500 g
 10518005 

RN: PS192
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Makine / robot tabanının  
seviyelendirilmesi 

Açıklama:
► Tabanın hizalanması; dengelenmesi

► Kalıp yapımı

► Kalıbın WEICON Flex 310 M® Klasik  
 ile sızdırmaz hale getirilmesi

► WEICON CBC‘nin karıştırılması ve  
 dolum seviyesine ulaşana kadar  
 dökülmesi

► 36 kilogram WEICON CBC  
 kullanılmıştır

Açıklama:
► Döküm yaparak kalıba uygun ve güçlü 

 bağlantı

► Kusursuz seviyelendirme ile taban yüzeyinin 

 hizalanması

► Çok yüksek darbe dayanımı ve titreşim  

 emme kapasitesi

 ► 310 ml
 13305310 

gri

 Flex 310 M® Klasik 

 WEICON CBC 
 Chocking Backing Compound 

 ► 3,0 kg (2,0 l)

 10110030 
 ► 10,0 kg (6,6 l)

 10110110 

RN: PS194
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Polietilen parçaların alüminyum  
raylara yapıştırılması

Açıklama:
► Polietilen şeritlerin alüminyum raylara yapıştırılması

► PE tabakası, plastik band (çemberleme tekniği) için bir kılavuz görevi görür 

► Küçük yapışkan boşluğu ve polietilenin malzeme özellikleri nedeniyle,  

 WEICON CA-Primer, WEICON Contact VA 30 Black ile birlikte kullanılmıştır

Çözümümüzün avantajları:
► Düşük enerjili plastiğe rağmen yüksek  

 mukavemetli yapıştırma

 ► 12 g
 12603012 

 ► 30 g
 12603030 

 ► 60 g
 12603060 

 VA 30 Black 

 Polyolefinler için  
 Contact Primer 
 ► 10 ml
 12450010 

RN: CA131
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Havalı hiltinin iç vida  
dişinin yapıştırılması

Açıklama:
► Polietilen şeritlerin alüminyum  
 raylara yapıştırılması

► PE tabakası, plastik band  
 (çemberleme tekniği) için bir kılavuz  
 görevi görür 

► Küçük yapışkan boşluğu ve  
 polietilenin malzeme özellikleri  
 nedeniyle, WEICON CA-Primer,  
 WEICON Contact VA 30 Black ile  
 birlikte kullanılmıştır

Çözümümüzün avantajları:
► Hiltinin kullanımı sırasında güvenli bir  

 şekilde sabitlenmiş vidalı bağlantı

► Bakım gerektiğinde kolay sökme imkanı

► Çekiç sabit yük altında dakikada 1.500 darbe  

 ile çalışır

 WEICONLOCK AN 305-77 

 ► 50 ml
 30577150 

 ► 200 ml
 30577200 

 ► 300 ml
 30577300 

 VA 30 Black 

RN: LOCK120
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Değirmen imalatında aşınmaya karşı 
PUR- koruma matlarının uyarlanması

Açıklama:
► Aşınmaya karşı koruma matlarının birleşme 
 yerlerinde V-kesim oluşturulması

► WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme

► Fazla malzemeyi çıkarmak için kesitin solunun  
 ve sağının bantla kapatılması

► WEICON Primer G‘nin uygulanması  
 (havalandırma süresine dikkat edilmelidir!)

► Karıştırma başlıklı çift kartuş ile WEICON Üretan 85‘in uygulanması 
► Spatula ile düzleştirme

► Aksesuarlar: Dozajlama tabancası 2 K 10: 1 490 ml

Çözümümüzün avantajları:
► Kullanımı kolay

► Birleşme yerinde eşit geçiş ve dolayısıyla aşınma için daha  

 az temas yüzeyi

► Değirmende daha verimli rotasyon

Kauçuk ve metal yüzeylerin 
ön işlemden geçirilerek 
Üretanlar için özel yapışma 
yeteneğini arttırıcı madde

 Primer G  YENİ 

 ► 50 g
 10809050 

 Urethan 85  YENİ 

Shore sertliği: A 85

 ► 500 g
 10800005 
çalışma paketi

 ► 540 g
 10800540 
     kartuş

2 bileşenli 540 g 
kartuş için önerilir.

 Dozajlama tabancası  
 2K 10:1 

 10653491 

RN: PS201
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Seramik kanalizasyon borularının  
plastik kanallarla yapıştırılması

Açıklama:
► Büyük miktarda tüketim nedeniyle dozajlama 
 sisteminin kurulumu

► WEICON Flex 310 M® 2 K’nın bolca 
 uygulanmasıyla boşluk doldurma ve yapıştırma

► Bu tür tambur dozajlama  
 sisteminde  
 yapıştırıcı önce  
 karıştırma  
 başlığında karıştırılır

Vorteile unserer Lösung:
► diğer yapıştırıcılara kıyasla: elastikiyet, tolerans  
 kompanzasyonu, iyi sızdırmazlık etkisi, yapışma  
 gücü ve 2K sistemi sayesinde ortamdan bağımsız   
 kürlenme

► Yapıştırıcı önce karıştırma başlığında karıştırılır

 ► 250 ml
 13305250 

gri

 ► Özel karıştırma ucu
 13309997 

 Flex 310 M® 2 K 

RN: FLEX166
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Açıklama:
► Kum püskürtme (SA 2 ½) kullanarak yüzey ön işlemi

► Tüm yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi

► Pervane gücünü eski haline getirmek için WEICON ST uygulanması

► Oluşturulan tüm yüzeyin zımparalanması

► Zımparalanan yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi

► WEICON Seramik BL‘nin son kat / bitiş olarak uygulanması 
 (iki katman halinde)

Pompa çarkının onarımı

Çözümümüzün avantajları:
► Yeni satın alma / değiştirme yerine uygun maliyetli onarım

► Kavitasyona karşı dayanıklı koruma

 WEICON ST 

 ► 0,5 kg
 10410005 

 ► 2,0 kg
 10410020 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Keramik BL 

RN: PS195 
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Bakır madeninde konveyör  
sisteminin temellerinin onarılması

Açıklama:
► Gevşek temel parçalarının çıkarılması

► Tamir edilecek alanın etrafında  
 kalıp oluşturulması

► WEICON CBC‘nin kalıba dökülmesi

► Sertleştikten sonra: kalıbın çıkarılması

► 1.700 kilogram WEICON CBC  
 işlenmiştir

Çözümümüzün avantajları:
► Sistem güvenliğinin arttırılması ve konveyör 

 sisteminin dengesinin yeniden sağlanması

 WEICON CBC 
 Chocking Backing Compound 

 ► 3,0 kg (2,0 l)

 10110030 
 ► 10,0 kg (6,6 l)

 10110110 

RN: PS198
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Elektrikli yarış arabasının  
radyatörünün yapıştırılması

Açıklama:
► Yüzeyleri bez zımpara ile pürüzlendirilmesi

► WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi

► Temiz, hav bırakmayan bir bezle WEICON Primer E 500‘ün uygulanması

► Astarın yaklaşık 10 ile 20 dakika arası havalandırılması

► WEICON Black-Seal’in (sıvı conta) Press pack ile uygulanması

► Parçaların birleştirilmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Prototip yapımı ve küçük seriler için kolay kullanım

► Yüksek sıcaklık dayanımı

► Kaynak veya lehimleme nedeniyle malzemede oluşan bozulma olmaz

► Üretim toleranslarını dengeler

 Black-Seal (sıvı conta) 

 ►  200 ml
 13051200 

Presspack

 ► 250 ml
 13558025  

 Primer E 500 

RN: FLEX165
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Tarımda kullanılan bir polietilen  
tankın onarımı

Açıklama:
► WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme

► WEICON Easy-Mix PE-PP 45‘in uygulanması

► Bandaj / fiberglas bandın uygulanması

► WEICON Easy-Mix PE-PP 45‘in tekrardan  
 bandaj üzerine uygulaması

► Yapıştırıcının elle dağıtılması (eldiven)

► Kürlenme: Oda sıcaklığında 24 saat

Çözümümüzün avantajları:
► Hızlı ve hesaplı onarımlar

► Çevreye verilen zararların önlenmesi

► Yeni bir tank satın almaya ihtiyaç olmaz

sarımsı, şeffaf

 Easy-Mix PE-PP 45 

 ► 45 ml
 10660045 

 El Dispenseriı PE-PP 

 10663038 

 Karıştırma Başlığı PE-PP 

 10660002 

El Dispenseri Easy-Mix D 50’yi  
Easy-Mix PE-PP 45’e 
dönüştürmek için

 Spezial-Schieber 

 10663110 

RN: EM071
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Domates fabrikasında pompaların 
onarımı ve yeniden inşası

Açıklama:
► Kum püskürtme (SA 2½) kullanarak yüzey ön işlemi yapılması

► WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme

► Kavitasyon hasarlarını doldurmak için WEICON WR2 uygulaması

► WEICON Seramik BL ile aşınma koruması olarak son kaplama  
 uygulanması

Çözümümüzün avantajları:
► Tam pompa performansının yeniden kazandırılması

► 1.800 EURO‘luk ek maliyetlerden kaçınma

 ► 0,5 kg
 10350005 

 ► 2,0 kg
 10350020 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Keramik BL 

 WEICON WR2 

RN: PS189
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Korozyona uğramış flanş  
yüzeyinin yeniden oluşturulması

Açıklama:
► Korundla (SA 2½) kumlama ile  
 yüzey ön işlemi

► Asetilen-oksijen brülörü ile yüzey  
 neminin alınması

► WEICON Kontur spatulası Flexy  
 kullanılarak WEICON HB 300‘ün flanş 
 yüzeyine çatı şeklinde uygulanması

► Flanş yüzeyini kopyalamak için çelik  
 sac kullanımı

► Çelik sacın WEICON Kalıp Ayırıcı  
 Mumu P 500 ile kaplanması

► Çelik sacın İstenilen ebatta  
 yerleştirilmesi ve montajı

► 24 saat sertleşmeden sonra: 
 Çelik sacın çıkarılması

► Orijinal flanş yüzeyi yeniden  
 elde edilmiştir

Çözümümüzün avantajları:
► Uzun teslimat süreleri ve yeni satın alma  

 maliyetlerine kıyasla hızlı ve karmaşık olmayan 

 onarım çözümü

► Tüm bileşenin hizmet ömrünün uzatılması

 ► 1,0 kg
 10450010 

 ► 0,5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

 Kalıp Ayırıcı Mumu P 500 

 ► 150 g
 10604515 

 ► 500 g
 10604500 

RN: PS188
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Bir boru demeti soğutucusunun  
onarımı

Açıklama:
► Kumlama ile ön işlem

► WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleme

► WEICON HB 300 ile kaba kusurların onarılması

► Aşınma koruması olarak WEICON Seramik BL ile son kaplama

Çözümümüzün avantajları
► Boru demeti soğutucusunun yeniden devreye sokulması

► Yeni bir satın almadan kaçınma ve maliyet tasarrufu

 ► 1,0 kg
 10450010 

 ► 0,5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Seramik BL 

RN: PS185
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 WEICON Seramik BL 

Pompaların iç kaplaması

Açıklama:
► Kumlama ile ön işlem

► WEICON Temizleyici Sprey S ile  
 temizleme

► WEICON HB 300 ile kavitasyon ve   
 korozyon hasalarının düzeltilmesi

► Aşınma koruması olarak  
 WEICON Seramik BL ile son kaplama   
 yapılması

Çözümümüzün avantajları:
► Aşınmış pompaların revizyonu

► Yeni pompalar için ek koruma

► hesaplı onarım ve uzun hizmet ömrü

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Keramik BL 

 ► 1,0 kg
 10450010 

 ► 0,5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

RN: PS186
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Vibrasyonlu Yüzey İşlem Makinesinin 
arızalı ayağının yeniden üretimi

Açıklama:
► Aşınmış ayağın yeniden dökümü için üç parçalı kalıp üretimi

► Döküm kalıbının WEICON Sıvı Kalıp Ayırıcı 1000 ile ıslatılması

► WEICON Üretan 60‘ın karıştırılması ve kalıba dökülmesi  
 (hava girmemesine dikkat edin!)

► 24 saat sertleşmeden sonra parçanın kalıptan  
 çıkarılması ve sisteme montajı

Çözümümüzün avantajları:
► Titreşim ve şok emiliminin tamamen geri kazandırılması

► Yeni satın alma, teslimat süreleri ve bunlara bağlı olan arıza süresi 

 maliyetlerinden kaçınma 

 Üretan 60 

Shore sertliği: A 60

 ► 500 g
 10516005 

 ► 1 L
 10604000   

 Sıvı Kalıp Ayırıcı F 1000 

RN: PS179
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Yakıt deposu kapağının onarımı

Açıklama:
► Taşlama ile pasın giderilmesi

► WEICON Temizleyici Sprey S ile  
 temizleme

► Hasarlı bölgenin WEICON A ile  
 kapatılması

Çözümümüzün avantajları:
► Kaynaktan kaçınma

► Basit, hızlı onarım

► Yeni korozyona karşı ek koruyucu kaplama

 ►  0,5 kg
 10000005 

 ►  2,0 kg
 10000020 

 WEICON A 

RN: PS187
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Amortisörün adaptör parçasının  
onarımı

Açıklama:
► Hatalı montaj nedeniyle kırılan halkanın tamiri

► Boşlukları kapatmak için küçük kanalların elmas matkapla frezelenmesi

► Yüzeyin WEICON Temizleyici Sprey S ile temizlenmesi

► WEICON Easy-Mix HT 180‘in yoğun bir şekilde uygulanması

► Kırık parçanın yerleştirilmesi

► Fazla yapıştırının silinmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Kaynak yapmaya alternatif

► Düşük maliyetli onarım

► Yeni bir bileşen satın almaktan kaçınma

 Easy-Mix HT 180 

 ► 50 ml
 10650850 

RN: EM067
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Açıklama:
► Alüminyumun zımparalanması

► WEICON Yüzey Temizleyicis ile temizlik

► Işık kutusunun muhafazasının  
 köşelerinin WEICON Flex 310 M® HT 200 
 ile yalıtılması

► Işık kutusunun boyanması / toz boya  
 ile kaplanması

► WEICON Primer K 200‘ün harf alanına 
 uygulanması

► Flex 310 M® Klassik’in uygulaması

► Işıklı tabelaların (pleksiglas)  
 yerleştirilmesi

VIDEO

 ► 310 ml
 13303310  

weiß

 Flex 310 M® Klasik 

 ► 250 ml
 13550225  

 WEICON Primer K 200 

 Easy-Mix HT 180 

Işıklı tabelaların  
yapıştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Kaynak yapmaya alternatif / sıcaklık girişi  

 nedeniyle malzeme bozulması yok

► Aydınlatma elemanlarının elastik yapıştırılması

► Hava etkilerine yüksek direnç  

 (Sıcaklık değişimi)

RN: FLEX167

 Flex 310 M® HT 200 
 ► 310 ml
 13655310 

grau
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Polietilen yem depolarına manşonların 
sabitlenmesi ve sızdırmazlaştırılması 

Açıklama:
► Polietilen depolara delik ve vida açılması

► Musluk ve dişlinin WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi

► WEICON Easy-Mix PE-PP 50‘nin Uygulanması

► Dişli ve musluğun vidalanması

Çözümümüzün avantajları:
► Yüksek sızdırmazlık etkisi

► Gevşemeye karşı iyi direnç

► Basit ve hesaplı montaj

sarımsı, şeffaf

 Easy-Mix PE-PP 50 

 ► 50 ml
 10665050 

 Uygulama tabancası D50 

 10663050 

 Quadro- karıştırma ucu 

 10650005 

RN: EM069
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 Easy-Mix PE-PP 50 

Hidrolik boru hattının kauçuk  
koruyucu kaplamasının onarımı

Açıklama:
► Hasarlı bölgenin kesilip açılması

► Kürlenmemiş durumdaki fazla  
 malzemeyi çıkarmak için onarım  
 alanının maskelenmesi

► Yüzeylerin WEICON Temizleyici Sprey S  
 ile temizlenmesi

► WEICON Primer G‘nin onarım alanına   
 uygulanması

► WEICON Üretan 85‘in onarım alanına 
 tamamen uygulanması

Çözümümüzün avantajları:
► Koruyucu kaplamanın onarımı

► Sistemin çalışmaya güvenli ve aralıksız  

 devam etmesi

► Çok iyi yapışma özellikleri ve elastikiyet

 Üretan 85  YENİ 

Shore sertliği: A 85

 ► 500 g
 10800005 
Çalışma paketi

 ► 540 g
 10800540 
     Kartuş

Kauçuk ve metal yüzeylerin 
ön işlemden geçirilerek 
Üretanlar için özel yapışma 
yeteneğini arttırıcı madde

 Primer G  YENİ 

 ► 50 g
 10809050 

RN: PS182
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Dry Aged soğutucusuna tuz  
taşlarının yapıştırılması

Açıklama:
► Duvarların WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi

► WEICON Flex 310 M® Klassik’in uygulanması

► Tuz taşlarının yapıştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Gıda endüstrisinde kullanım için ISEGA sertifikalı  

 güvenilir yapıştırıcı

► Kolay montaj
 ► 310 ml
 13303310  

Beyaz

 Flex 310 M® Klasik 

RN: FLEX163
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Pelet presinin değirmen  
taşının onarımı

Açıklama:
► Pres kabının / Kollergangın kumlanması

► WEICON Temizleyici Sprey S ile 
 temizlenmesi

► WEICON WR2‘nin spatula ve  
 düzleştirici mala ile uygulanması

► 60 °C‘de 24 saat müteakip kürleme 
 (endüstriyel fırın)

► Uygulanan WEICON WR2‘nin yüzeyinin 
 zımparalanması 

► Son kaplama WEICON Seramik BL‘nin 
 köpük rulo ile uygulanması

Çözümümüzün avantajları:
► Aşınmış sistem parçalarının bakımı  

 ve yenilenmesi

► Daha uzun hizmet ömrü ve sürdürülebilir  

 kullanım

 WEICON WR2 

 ► 0,5 kg
 10350005 

 ► 2,0 kg
 10350020 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Seramik BL 

RN: PS184
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Rıhtım duvarındaki kauçuk  
tamponun onarımı

Açıklama:
► Rıhtım duvarındaki kauçuk tamponda hasar

► WEICON Primer G‘nin Uygulanması

► Hasarlı alanların WEICON Üretan 85 ile doldurulması

Çözümümüzün avantajları:
► Hızlı ve hesaplı onarım çözümü

► Mükemmel mekanik mukavemet ve elastikiyet

► Uzun süreli aşınma koruması

 Üretan 85  YENİ 

Shore sertliği: A 85

 ► 500 g
 10800005 
Çalışma paketi

 ► 540 g
 10800540 
     Kartuş

Kauçuk ve metal yüzeylerin 
ön işlemden geçirilerek 
Üretanlar için özel yapışma 
yeteneğini arttırıcı madde

 Primer G  YENİ 

 ► 50 g
 10809050 

RN: PS175

courtesy and copyright of ShibataFenderTeam
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Gemi gövdesinin onarımı

Açıklama:
► Hasarlı bölgelerin kumlanması (SA 2 ½)

► WEICON HP’nin uygulanması

► Kürlendikten sonra WEICON Seramik 
 BL ile son kaplama yapılması

► 16 metrekare alanda 48 kg WEICON 
 HP ve 36 kg WEICON Seramik BL 
 uygulanmıştır

Çözümümüzün avantajları:
► Hızlı ve noktasal onarımlar

► Gövde yüzeyinin eski haline getirilmesi

► Malzemenin yeni kavitasyon hasarına karşı 

 güçlendirilmesi

► Gemi gövdesinin verimliliğinin korunmas

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

 WEICON Seramik BL 

 WEICON HP 

 ► 0,5 kg
 10390005 

 ► 2,0 kg
 10390020 

RN: PS177
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Çöp bidonlarının çip yuvalarına  
kimlik çiplerinin yapıştırılması

Açıklama:
► Yüzeylerin WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi

► Transponder çiplerinin WEICON Easy-Mix PE-PP 45 ile yapıştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Düşük enerjili plastik polietilenin; yüksek mukavemetli, darbeye 

 dayanıklı yapışması

► Çipin hızlı, kalıcı ve basit montajı

 Easy-Mix PE-PP 45 

 ► 45 ml
 10660045 

 El Dispenseri PE PP 

 10663038 

 Karıştırma ucu PE-PP 

 10660002 

El Dispenseri Easy-Mix D 50’yi Easy-Mix 
PE-PP 45’e dönüştürmek için

 Özel Piston 

 10663110 

RN: EM066
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Paslanmaz çelik sacların alüminyuma  
yapıştırılması

Açıklama:
► Yüzeylerin WEICON Yüzey   
 Temizleyici ile temizlenmesi

► Transponder çiplerinin WEICON  
 Easy-Mix PE-PP 45 ile    
 yapıştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Görsel olarak rahatsızlık vermeyen  

 yapıştırma

► Hava etkilerine karşı yüksek direnç

► Termal genleşmeye uygun yüksek elastikiyet

 ► 310 ml
 13305310 

gri

 Flex 310 M® Klassik 

RN: FLEX162
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Taş ocağındaki bir baskı plakasında  
boşluk dengeleme

Açıklama:
► 400 kg‘lık bir baskı plakasının temas yüzeyi artık %100 etki göstermiyordu

► Önceki çözüm: iki ayda bir baskı plakasının değiştirilmesi

► WEICON Temizleyici S ile temizleme

► WEICON HB 300‘ün yüzeye bolca uygulanması ve sabitleme

Çözümümüzün avantajları:
► WEICON HB 300 kullanarak boşluk doldurma

► Baskı plakasının tamamen değiştirilmesini önleme

► Yeni baskı plakası satın almaya kıyasla yaklaşık 35.000 € maliyet 

 tasarrufu
 ► 1,0 kg
 10450010 

 WEICON HB 300 

RN: PS153
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Baskül rampasının  
ayarlanması

Açıklama:
► Beton yüzeyin Taşlama makinesi ile 
 pürüzlendirilmesi ve ardından taşlama 
 tozunun temizlenmesi

► WEICON Primer G‘nin uygulanması

► 20 dakikalık havalandırma süresinden  
 sonra WEICON Üretan 85‘in  
 uygulanması

► Bir mastar ile yüzeyin (çıkış açısı) 
 ayarlanması

Çözümümüzün avantajları:
► Kolay ve sessiz tırmanma

► İş güvenliğinin optimizasyonu

► Endüstriyel araçların tekerleklerindeki  

 aşınmanın minimuma indirilmesi

► 540 g + Primer G 50 g
 10851015 

 Kayış Tamir Seti 590 

RN: PS203

VIDEO
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Salıncak kancasının 
yapıştırılması ve kaplanması

Açıklama:
► Sıcak daldırma galvanizli yüzeyin zımpara kağıdı ile komple zımparalanması

► WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleme

► Kancanın WEICON Easy-Mix RK-7100 ile yapıştırılması

► Kancanın ek bir koruyucu tabaka olarak WEICON çinko toz boya  
 ile işlenmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Hızlı kürlenen, yüksek mukavemetli ve kalıcı elastik yapışma

► Dozajlama sistemi sayesinde kolay uygulama – baş seviyesi  

 üstünde dahi çalışma imkanı

► Çinko toz boya bir bariyer tabakası görevi görür ve bağın korozyona 

 uğramasını önler

 ► 50 ml
 10566050 

 Easy-Mix RK-7100 

RN: RK086
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Petrol borusundaki 
 sızıntının önlenmesi

Açıklama:
► Hasarlı alanın zımparalanması

► WEICON Temizleyici S ile temizleme

► Hasarlı alanın WEICON Tamir Çubuğu  
 Çelik ile kapatılması ve yalıtılması

► WEICON Tamir Bandı ile hasarlı  
 bölgenin stabilizasyonu,  
 sızdırmazlaştırılması ve  
 güçlendirilmesi

Çözümümüzün avantajları:
► Devam eden çalışma sırasında hızlı ve  

 karmaşık olmayan onarımlar

► Kaynak işlerinden kaçınma ve dolayısıyla  

 düşük risk potansiyeli  

 (yangın / patlama koruması)

► Basınca ve kimyasala dayanıklı çözüm

 WEICON Boru Tamir Seti 

 5/15
► 5 cm x 1,5 m
 10710001 

 5/35
► 5 cm x 3,5 m
 10710002 

 10/35
► 10 cm x 3,5 m
 10710003 

RN: PS163
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Otobüste kapı kilitleme  
sisteminin yapıştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Düşük enerjili plastiklerin zorlu yapıştırma işlemleri için basit  

 ve hızlı çözüm

► Yapıştırma, yüksek yüklere dayanır, örn. Kapıları açılıp kapanmasına 

 sorunsuz bir şekilde dayanır

Açıklama:
► WEICON Temizleyici Sprey S ile ön işlem

► Kapı kilitleme sisteminin tüm bileşenlerinin WEICON Easy-Mix PE-PP 45  
 ile yapıştırılması – hem PP ile PP hem de PP ile cam

 Easy-Mix PE-PP 45 

 ► 45 ml
 10660045 

 El Dispenseri PE PP 

 10663038 

 Karıştırma ucu PE-PP 

 10660002 

El Dispenseri Easy-Mix D 50’yi  
Easy-Mix PE-PP 45’e dönüştürmek  
için

 Özel Piston 

 10663110 



45RN: Flex140, Flex141, LOCK110 45

Kamyon akslarının imalatı

Açıklama:
► WEICON Temizleyici Sprey S ile  
 temizleme

► WEICONLOCK AN 302-71 ile  
 diferansiyel dişlisindeki vidaların  
 sabitlenmesi

► WEICON Black-Seal ile diferansiyelin 
 sızdırmazlaştırılması

► Araç bileşenlerinin  
 WEICON Flex 310 M® 2 K ile  
 sızdırmazlaştırılması

Çözümümüzün avantajları:
► Orta viskoziteli, yüksek mukavemetli ve  

 sökülmesi zor vida sabitleyici çok yüksek  

 yüklere dayanabilir

► Silikon WEICON Black-Seal‘in dişli yağına  

 karşı iyi direnci

► WEICON Flex 310 M® 2 K ile on milimetreye  

 kadar yapıştırıcı boşluklarının tam yüzeyli 

 birleştirilmesi ve köprülenmesi

 ► 250 ml
 13305250 

gri

 ► Özel karıştırma ucu
 13309997 

 Flex 310 M® 2 K 

 Black-Seal (sıvı conta) 

 ►  200 ml
 13051200 

Presspack

 ► 20 ml
 30271020 

 ► 50 ml
 30271150 

 ► 200 ml
 30271200 

 AN 302-71 
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Silindir muyluların yapıştırılması 

Açıklama: 
► Matkap ve fırça aparatı kullanarak silindirlerin iç yüzeylerini  
 pürüzlendirilmesi

► Pürüzlü yüzeylerin WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenmesi

► WEICONLOCK AN 306-30 bağlantı malzemesinin kullanımı

Çözümümüzün avantajları:
► Yüksek viskoziteli bağlantı, yüksek devir sayısına ve dolayısıyla  

 yüksek burulma kuvvetlerine dayanır

► WEICONLOCK AN 306-30, alüminyum ve paslanmaz çeliğin pasif  

 malzeme kombinasyonu için çok uygundur

► Ergonomik WEICON Pen-System (kalem sistemi)sayesinde  

 kolay ve temiz uygulama  ► 20 ml
 30630020 

 ► 50 ml
 30630150 

 ► 200 ml
 30630200 

 AN 306-30 

RN: LOCK111
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Petrol boru hatlarının onarımı

Açıklama:
► Borularda taş benzeri katmanlar ve 
 aşırı sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle 
 oluşan korozyon hasarı

► Hasarlı alanların WEICON Temizleyici 
 Sprey S ile temizlenmesi

► 100 kilometrelik boru hattına 
 neredeyse bir ton WEICON HB 300’ün 
 uygulanması

► Sertleştikten sonra ek bir koruyucu 
 film sarılması veya karbon fiber 
 kaplama uygulanması

Çözümümüzün avantajları:
► Hesaplı ve uzun ömürlü çözüm

► Yerinde onarım – ortam sıcaklığına ve akan 

 petrol sıcaklığına rağmen

► WEICON HB 300‘ün hızlı ve kolay işlenmesi

 ► 1,0 kg
 10450010 

 WEICON HB 300 

RN: PS134 
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Vinç pisti yatağının onarımı

Açıklama:
► İç kısımda lastiklenmiş boru

► Kireçtaşından kaynaklanan aşınma nedeniyle hasar

► ilk olarak WEICON WP‘nin çelik plakalarla birlikte uygulanması

► Daha sonra hasarlı alanların WEICON Boru Tamir Seti ile ek 
 sabitlenmesi

Çözümümüzün avantajları:
► WEICON WP sayesinde yüksek aşınma koruması ve çelik  

 plakalar sayesinde ek stabilite

► Yeni bir bağlantı parçasına kıyasla daha uzun hizmet ömrü

 ► 2,0 kg
 10490020 

 ► 10,0 kg
 10490100 

 WEICON WP 

 WEICON Boru Tamir Seti 

 5/15
► 5 cm x 1,5 m
 10710001 

 5/35
► 5 cm x 3,5 m
 10710002 

 10/35
► 10 cm x 3,5 m
 10710003 

RN: PS204
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Değirmen astarlama

Açıklama:
► Epoksi Reçine Sistemleriyle  

 WEICON WAL 04 ve WEICON WAL 06 

  ile değirmenin astarlanması

► Dış yüzeyde WEICON WAL 04; ön 

 cephede daha yüksek bir dinamik yük 

 kapasitesi gerekli olduğundan 

 WEICON WAL 06 kullanılmıştır

► Yapıştırma aralığı:  

 maksimum 5 mm

Çözümümüzün avantajları:
► Epoksi Reçine Sistemlerinin yüksek direnci

► Yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek  

 mekanik mukavemet

 WEICON WAL 04 

 ► 2,0 kg
 10470020 

RN: PS112

 WEICON WAL 06 

 ► 2,0 kg
 10480020 
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Vinç pisti yatağının onarımı

Çözümümüzün avantajları:
► WECON CBC yeniden tabanla doğrudan ve güçlü bağlantı kurar

► Büzülmeden kürleşme, yüksek darbe dayanımı, basınca,  

 kimyasallara ve yıpranmaya karşı çok iyi direnç

► Vinç pistinin statik özelliklerinin tekrar kazandırılması

Açıklama:
► Erozyon nedeniyle vinç pistinde önemli aşınma ve yıpranma belirtileri

► Önceki çözüm: bağlantı parçalarıyla onarım

► Betonun mikro titreşimlerin neden olduğu heterojen öğütülmesi, 
 WEICON CBC ile yeniden oluşturuldu

 WEICON CBC 
 Chocking Backing Compound 

 ► 3,0 kg (2,0 l)

 10110030 
 ► 10,0 kg (6,6 l)

 10110110 

RN: PS140

  Enjeksiyon sistem seti 

 ► Köprüler, sütunlar, makineler ve 
sistemlerde boşluk doldurma sistemi

 10851020 

Anwendungs-

bereiche

Messen
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Produkte Favoriten

Klebstoff-Finder

Anwendungs-

bereiche

Einsatz-

gebiete

Downloads

Downloads

Messen

Produktsuche

Code-Scanner

VideosPrintmedien

Unternehmen

Werkzeuge

Kolay Çözüm.

News Downloads

www.weicon.com.tr

weicon.com/app
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WEICON

UYGULAMALAR  
VE ÜRÜNLER

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

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

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

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

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

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

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com
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