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ERGO CONNECTOR

HERKEZ IÇIN WEICON

PRESSPACK

 ERGONOMİK 
 kullanım 

 180° UYGULAMA 
 İki şekilde 

 İDEAL ÇALIŞMA AÇISI 
 mükemmel uygulamalar için 

 GÜVENLİ VE ESNEK 
 Kapak sabitlenebilir 

 WEICON dozajlama ucu ve fırça ucu ile uyumludur. 

 İNOVASYON       

          ERGO CONNECT 
PRESSPACK

Ergonomik uygulama ucu için 
WEICON ürünleri Presspackta

Ergo Connect işleme ucu, luk paket için özel olarak 
geliştirilmiştir. Yeni uç, işlemeyi daha da verimli ve kullanışlı 
hale getiriyor. Optimize edilmiş açısal geometri, uzun 
süreler boyunca bile yorulmadan çalışmayı garanti eder.

Çift diş, 180 ° uygulama yarıçapı sağlar. İşleme 
sırasında kapak konektöre kolayca takılabilir ve 
bu sayede kaybolmaz. Ergo Connect, WEICON 
dozajlama ucu ve fırça ucu ile uyumludur.

Press pack ile WEICON ürünleri tek elle dikey, yatay 
ve baş üstü seviyesinde çalışmaya uygundur. Diğer 
el, desteklemek veya tutunmak için serbest kalır 
- bu da iş güvenliğini arttırır. Emniyet belirteçli kilit 
çıkarıldıktan sonra, çıkış miktarını belirlemek için kapak 
kademesiz olarak MIN'den MAX'a döndürülebilir.

Böylece tam uygun dozajlama sağlanır. Döner kapak tekrar 
MIN konumuna çevrildiğinde valf tekrar tamamen kapatılır, 
ürün akışı durdurularak kazara meydana gelen sızıntılara 
karşı korunur. Böylece damlamadan kaynaklanan kirlenmeler 
tamamen önlenmiş olur. Tamamen ayrı iki hazneye sahip 
patentli 2 pistonlu sistem, iti gazı üründen ayırır. Bu sayede 
çalışma paketi tamamen boşalır ve malzeme israfı olmaz.

 13955072 

 Dozajlama ucu 10 luk paket 

 13890002 

 Ergo Connect 
 10 luk paket 
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Üniversal olarak uygulanabilir, güçlü 
yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi

SMP bazlı, universal olarak uygulanabilen, kalıcı elastik, 
hızlı sertleşen ve güçlü yapışan 1 bileşenli Yapıştırıcı ve 
Sızdırmazlık Malzemesi. Nötr bağlayıcı,hava etkilerine son 
derece dayanıklıdır, kokusuz ve çok düşük emisyonun 
yanı sıra silikon, izosiyanat ve solvent içermez. VDI 
6022'ye göre gıda ile ilgili alanlardaki uygulamalar ve 
iklimlendirme sistemleri için test edilmiş ve onaylanmıştır. 
Uluslararası Denizcilik Organizasyonu Bölüm 2+5'in 
(internationalen Maritimen Organisation IMO FTPC Parts 
2+5) gereksinimlerini karşılar.

WEICON Flex 310 M ProYapıştırıcı, toz boya kaplı, galvanizli, 
anodize, kromatlı ve sıcak daldırma galvanizli yüzeylere bile 
çok iyi yapışır. Yapışma spektrumu: Metal, plastik, doğal 
taş, beton, tuğla duvar, alçı, ahşap zeminler, cam v.b. Küf 
mantarı direnci yüksek ve doğal taşla uyumlu sızdırmazlık 
malzemesi; yiyecek içecek üretiminde, iklimlendirme ve 
havalandırma sistemlerinde, denizcilik sektöründe, sıhhi 
tesisat sektöründe veya inşaat sektörü gibi birçok alanda 
kullanılabilir.

Ayrıca WEICON Flex 310 M ProYapıştırıcı konteyner ve 
aparat yapımında, karoser, konteyner ve araç yapımında, 
boru hattı ve armatür yapımında, enerji ve elektrik 
endüstrisinde, yalıtım ve izolasyon teknolojisinde ve plastik 
teknolojisinde olduğu gibi daha birçok endüstriyel alanda 
kullanılabilir.

 ► 310 ml
 13372310-39 
        gri

FLEX 310 M®

 ► deniz araçlarının havalandırma sistemlerinde kullanılır 

 ► hassas alanlardaki uygulamalar için 

 ve temiz oda teknolojisi sistemleri (RLT) için 

Boyanabilir (ıslak boya)  Yalnızca „ıslakta ıslak,“
  en geç 3 saat içinde
Çalışma sıcaklığı  +5 °C ile +40 °C arası
Sertleşme hızı ilk 24 saatte 2 - 3 mm
Zamanla dış katman* 25 dk. 
Çekme dayanımı ISO 37 1,6 N/mm² 
Kopma uzaması (çekme)
DIN 53504/ASTM D412 600 % 
Sıcaklık dayanımı -40 °C ile +90 °C arası
Raf ömrü  18 Ay

Teknik Bilgiler ProYapıştırıcı

 ProYapıştırıcı EU-Onayı (MED)
Flex 310 M FireSeal, 120 dakikaya kadar yangın direncine 
sahip, SMP bazlı kalıcı elastik bir yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemesidir. EN 1366-4'e göre tüm doğrusal sızdırmazlık 
malzemelerine yönelik test edilmiş ve sınıflandırılmıştır. 

Çok düşük hacimli büzülme özelliğine sahip boya 
uyumlu sızdırmazlık malzemesi, Uluslararası Denizcilik 
Organizasyonu Bölüm 2+5'in (internationalen Maritimen 
Organisation IMO FTPC Parts 2+5) gereksinimleri gibi 
yangından korunma alanındaki en yüksek talepleri karşılar. 
Çok düşük emisyonlar, iç mekanlarda güvenli kullanım 
sağlar. WEICON Flex 310 M FireSeal, toz boya kaplı, 
galvanizli, anodize, kromatlı ve sıcak daldırma galvanizli 
yüzeylere bile çok iyi yapışır. Metal, plastik, beton ve ahşap 
üzerinde kullanıma uygundur.

Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemesi, birçok uygulama 
alanında kullanılabilir. Yangın sızdırmazlığı ve kapakları, 
yangına dayanıklılık gereksinimleri olan yük taşımayan 
bileşenlerin birleşim yerleri, bağlantı derzleri ve kablo 
kanallarının, boru geçişlerinin ve yuvaların sızdırmazlığı için 
uygundur.

WEICON Flex 310 M FireSeal ayrıca araç ve karoser 
yapımında, konteyner yapımında, aparat ve armatür 
yapımında, enerji ve elektrik endüstrisinde, yalıtım ve 
izolasyon teknolojisinde ve plastik teknolojisinde olduğu gibi 
daha birçok endüstriyel alanda kullanılabilir.

 ► 310 ml
 13375310-39 
    beton gri

FLEX 310 M®

 Seal 

 ► 120 dakikaya kadar yangına dayanıklı 

 ► en yüksek talepleri karşılar 

 denizcilik ve raylı araçların yangından 

 korunma önlemleri için 

Temel  Silan modifiye polimer
Üzeri boyanabilir Evet, ön testler gereklidir
Sertleşme tipi  nem ile
Viskozite  macunsu 
Kararlılık/Akış DIN EN ISO 7390 ≤ 3 mm 
Yoğunluk 1,47 g/cm³ 

Sertleşme şartı +5 °C ile +40 °C arası
  ve %30 ile %95 arası bağıl nem
Çalışma sıcaklığı  +5 °C ile +40 °C arası 
Sertleşme hızı  
ilk 24 saatte 3,0 mm 
Zamanla dış katman* 12 Min. 

Çekme dayanımı 1,5 N/mm² 
Saf yapıştırıcı ve sızdırmazlık 
malzemesinin ISO 37 çekme dayanımı 1,5 N/mm²  
Çekme kopma dayanımı   
DIN EN 1465/ASTM D 1002  1,2 N/mm² 
Kopma uzaması (çekme)  225 % 
Hareket emilimi maks.  20 % 
Hacim değişikliği DIN 52451 ≤ 3 % 
Sertlik (Shore A) DIN ISO 7619 26 
Sıcaklık dayanımı -40 °C ile +90 °C arası 
Yapı malzemesi sınıfı EN 13501-1 E 
Yangına dayanıklılık  <120 sa. 
Raf ömrü  18 Ay 

Teknik Bilgiler FireSeal

EU-Onayı (MED)

 DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 
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EASY-MİX

WEICON Easy-Mix PE-PP 50, metil akrilat bazlı 2 bileşenli bir 
konstrüksiyon yapıştırıcısıdır. 

Şeffaf sertleşmesi sayesinde, PE, PP ve TPE gibi düşük enerjili 
plastiklerin görselliğin ön planda olduğu zorlu uygulamaları ve 
yüksek mukavemetli yapıştırma işlemleri için özellikle uygundur. 
Yapıştırıcı, özel formülasyonu sayesinde 0 boşluklu bağlantılar ve 0,2 
mm'nin altındaki son derece küçük boşluklara sahip substratların 
yapıştırılması için uygundur.

Yapısal yapıştırıcı, hızlı dayanım gelişimine ve yüksek bir nihai 
mukavemete sahiptir. Darbelere, yıpranmaya, kimyasallara karşı 
dayanıklı ve hafif tiksotropiktir. PE-PP 50, altı dakikalık kısa bir kap 
ömrüne ve on iki dakikalık bir işleme süresine sahiptir. 1:1 sistemde 
işlenir ve yapıştırıcı primer içerdiğinden yapıştırılacak parçalara ön 
işlem uygulanmasına gerek yoktur.

Easy-Mix ürününün işlenmesi için Easy-Mix D 50 Uygulama 
tabancası gereklidir.

 ► şeffaf 
 ► düşük enerjili plastikler için 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► küçük yapıştırıcı boşlukları için 

 ► ön işlem gerekmez  

 ► 50 ml
 10665050-39 

 El Tabancası D50 

 10653050 

  Quadro-Karıştırma Ucu 

 10650005 

WEICON Easy-Mix HT 250, +200 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa 
dayanıklı, epoksi reçine bazlı 2 bileşenli bir yapıştırıcıdır; Kısa 
süreliğine +250 °C'ye kadar.

2 bileşenli epoksi reçine sistemi, özellikle metaller ve cam elyaflar 
üzerinde yüksek düzeyde yapışma gösterir.   Özel uygulamalar için 
mükemmel performansı, yüksek sıcaklık direnci ile bağlantılı olarak 
yüksek termal iletkenlikten açıkça görülmektedir. 

Yapıştırıcı, sürekli yüksek sıcaklıklarda bile performansının 
%80'inden fazlasını korur. Bu tam sertleşmeden sonra termo 
lake (toz kaplama) olan bileşenlerin yapıştırılmasını sağlar. Epoksi 
reçine yapıştırıcı, sıcak ve soğuk su, motor yağı ve glikol gibi agresif 
ortamlara karşı oldukça dirençlidir. Easy-Mix ürününün işlenmesi 
için Easy-Mix D 50 Uygulama tabancası gereklidir.

 ► +200 °C‘ye (+392 ° F) kadar yüksek sıcaklık 

 ► yüksek Isıl iletkenlik 

 ► uzun uygulama sıcaklığı 

UL-TESTED

 ► 50 ml
 10650855-39 

 El Tabancası D50 

 10653050 

 Helix-Kariştırma ucu 

 10650006 

Teknik Bilgiler Easy-Mix PE-PP 50

Karakteristik 
Temel Metil metakrilat
Viskozite  macunsu 
Sertleşme sonrası renk  Şeffaf

İşleme 
Hacme göre karışım oranı Reçine / Sertleştirici 1:1
Karışımın yoğunluğu 1,00 g/cm³
Yapıştırıcı boşluk köprülemesi  0,0 - 1,0 mm 

Sertleşme 
+20°C’de (+68°F) uygulama süresi 6 dk. 
Elle sökülebilirlik (%35) 12 dk.
Nihai sertleşme (%100) 24 sa. 

Sertleşme sonrası mekanik özellikler 
1,5 mm malzeme kalınlığında çekme kesme dayanımı
 Çelik1.0338 kumlanmış  12 MPa 
 Paslanmaz çelik V2A kumlanmış 11 MPa 
 Alüminyum kumlanmış  12 MPa 
 Galvanizli Çelik 7 MPa 
 Katı PVC, pürüzlendirilmiş 12 MPa 
 CFK  12 MPa 
 ABS  3 MPa 
 PC (Polycarbonat)  6 MPa 
 GFK 15 MPa 
 PMMA  8 MPa 
 Polyamid 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (Polypropylen) 8 MPa 

Termal parametreler
Sıcaklık dayanımı -55 °C ile +80 °C arası
 kısa süreliğine +100° ye kadar 

 PE-PP 50 

EASY-MİX

 HT 250 

Teknik Bilgiler Easy-Mix HT 250

Karakteristik 
Temel Epoksi reçine
Tutarlılık viskoz 
Renk açık gri

İşleme 
Çalışma sıcaklığı +10 °C ile +40 °C arası
Sertleşme sıcaklığı +10 °C ile +50 °C arasi
Hacme göre karıştırma oranı
Karışımın viskozitesi   38.000 mPa·s
Karışımın yoğunluğu 2,1 g/cm³
Maks. boşluk kapama  4 mm

Sertleşme 
20°C‘de uygulama süresi, 10 ml kullanilarak 150 dk. 
Mekanik yük kaldırma kapasitesi (50% sertleşme)  14 sa.
Nihai sertleşme (100 % Festigkeit)  24 (0,5 sa. | 80 °C) sa.

Sertleşme sonrası mekanik özellikler
(24 saat RT + 30 dk. 80 °C) 
Çekme dayanımıDIN EN ISO 527-2 50 MPa 
Kopma uzaması (çekme) DIN EN ISO 527-2 2,9 % 
Sertlik (Shore D) DIN ISO 7619 > 90 

Malzeme kalınlığında çekme kesme mukavemeti 1,5mm DIN EN 1465

 Çelik1.0338 kumlanmış  20 MPa 
 Alüminyum kumlanmış  15 MPa 
 ABS 6 MPa 
 PC (Polycarbonat)  4 MPa 
 GFK 10 MPa

Termal parametreler
Sıcaklık dayanımı  -50 °C ile +200 °C arası
  kısa süreliğine +100° ye kadar
Oda sıcaklığında  
sertleştikten sonra Tg   ~ +65 °C
Temperleme sonrası Tg (80 °C) +130 °C
Isıyla genleşme katsayısı ISO 11359  5·10^-5K^-1 1/m·K
Isıl iletkenlik  1,4 W/m·K

Elektriksel özellikler
Dielektrik dayanımı DIN EN 60243-1 (20°C) >24 kV/mm

YENİ

FORMÜLASYON

 +100°C'e kadar 

1:1 
Sistem

Toz Kaplamalar için 

ideal bir yapıştırıcı 
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 Seramik 
 Kaynak Koruma Spreyi 

MİG/MAG KAYNAK İŞLEMLERİ İÇİN

yüksek sıcaklığa dayanıklı ayırma maddesi MIG 
/ MAG kaynak yöntemi için koruyucu kaplama 
Kaynak işlemleri 

WEICON Seramik Kaynak Koruma Spreyi, yüksek 
kaliteli bir ayırma ve yağlama maddesidir ve en yüksek 
basınç ve sıcaklıklar için uygundur.

Sprey, MIG/MAG kaynak yöntemleri için seramik 
koruyucu bir kaplamadır. Kaynak esnasında oluşan 
parçaların yapışmasını önleyen sıçrama önleyici kuru 
bir film oluşturur. Bu sayede kaynak uçları ve gaz 
nozulları korunur.

Spreyin kullanımı sayesinde, kaynak ekipmanının 
temizlenmesi için üretim sürecindeki duruş süreleri 
ve kesintiler en aza indirilir. Seramik Kaynak Koruma 
Spreyi silikon içermez.

 ► 400 ml
 11702400-39 

Seramik Kaynak Koruma Spreyi, kaynak robotlarındaki 
kaynak kafalarını, kaynak uçlarını ve gaz nozullarını ve 
hassas ekipmanları, kabloları, sensörleri vb. kaynak 
esnasında sıçrayan parçaların yapışmasına karşı korur.

Ayrıca plazma ve lazer kesim, lehimleme teknolojisi, 
alüminyum ekstrüzyon, döküm endüstrisi, sinter 
metalurjisi, cam endüstrisi ve yüksek sıcaklıklı fırın 
yapımındaki uygulamalar için de uygundur.

hassas bölgeler için 

 Bakım Spreyi A7 

Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi, hassas 
alanlardaki fırçalanmış, mat ve cilalı paslanmaz 
çelik yüzeylerin temizlenmesi, bakımı ve 
korunması için özel olarak geliştirilmiştir. 

Özel sprey, yiyecek ve içecek endüstrisinde, büyük 
mutfaklarda ve ayrıca ilaç ve tıp endüstrilerinde 
kullanılabilir.

Sprey, NSF onayına (A7) sahiptir ve gıda işleme 
alanlarında kullanılabilir. Yağ tabakasını ve parmak 
izlerini yok eder, oksidasyonu ve korozyonu azaltır, 
daha büyük yüzeyleri iz bırakmadan temizler, uzun 
ömürlü bir koruyucu film bırakır ve suyun akıp 
gitmesine sağlar. Antistatik etkiye sahiptir ve dikey 
yüzeylere de yapışır.

 ► Temizlik, koruma ve bakım  

 ► 400 ml
 11591400-39 

Nonfood Compounds
Program Listed A7

Registration 165294

 Duman Detektörü Test Spreyi 
Koku neredeyse kokusuz
Renk  renksiz, şeffaf
Sıcaklık dayanımı -5 °C ile +200 °C arası
Raf ömrü  24 Ay

Teknik Bilgiler Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi A7 

Koku Solvent
Özellikler  mükemmel yapışma
Renk  beyaz
Silikonsuz Evet
Raf ömrü  24 Ay

Teknik Bilgiler Seramik Kaynak Koruma Spreyi 

Test spreyi ile optik veya fotoelektrik duman 
dedektörlerinin işlevselliği hızlı ve güvenilir bir 
şekilde test edilebilir.

Aleve dayanıklı test aerosolü kullanıldığında, 
sprey herhangi bir kalıntı bırakmadan tamamen 
buharlaştığından dedektörler kirlenmez.

WEICON Duman Dedektörü Test Spreyi yanıcı 
değildir, kullanımı çok kolaydır ve fotoelektrik duman 
dedektörlerinin kullanıldığı tüm alanlarda kullanıma 
uygundur - örneğin deniz taşımacılığında, endüstriyel 
tesislerde, kamu tesislerinde veya özel dairelerde.  ► 250 ml

 11641250-39 

Koku Alkol
Özel nitelikler zor alev alır,
  kalıntı bırakmadan buharlaşır
Silikonsuz Evet
Raf ömrü  24 Ay

Teknik bilgiler Duman Dedektör Test Spreyi (Alev Almaz)

 yanıcı değil zusätzl
ich

 e
rh

äl
tli

ch
 / additionally available 
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WEICON PLASTIK-METALWEICON PLASTIK-METAL

KAPLAMALARKAPLAMALAR

 GL  GL-S 

akışkan| seramik dolgulu | aşınma 
koruması |  yüzey kaplaması

Epoksi reçine sistemi WEICON Seramik 
HC 220 yüksek seviyede aşınma direncine 
sahiptir ve yoğun olarak kullanılan yüzeyler 
için aşınma koruması sağlar.
 
+220 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, 
akışkan, seramik dolgulu, kimyasallara 
dayanıklı ve yüksek yapışma gücüne sahiptir. 
Seramik HC 220, fırça ile çok iyi işlenebilir ve 
geniş bir alana uygulanabilir. Epoksi reçine 
sistemi aşındırıcı değildir, antimanyetiktir 
ve neredeyse hiç büzülme olmadan 
pratik sertleşir. Ürün, makine ve tesis 
mühendisliğinde, aparat mühendisliğinde 
ve yüksek sıcak şartları altında çalışan diğer 
birçok endüstri alanında kullanılabilir. 

 ► 0,2 kg
 10120002-39 

 ► 0,5 kg
 10120005-39 

 ► 2,0 kg
 10120020-39 

 Seramik 
 HC 220 

akıcı | mineral dolgulu | 
Aşınma koruması | kontrol katmanı | 
+180 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı 

WEICON GL-S Epoksi reçine sistemi yüksek 
seviyede aşınma direncine sahiptir ve 
yoğun olarak kullanılan yüzeyler için aşınma 
koruması sağlar. Akışkandır, sürülebilir 
(fırça ile çalışılır), yüksek yapışma gücüne 
sahiptir, mineral dolgulu ve kimyasallara 
karşı dayanıklıdır.

WEICON GL-S, WEICON Seramik BL ile 
birlikte bir sistem yapısı için de çok uygundur. 
Beş saatlik yavaş sonraki katman uygulama 
süresi sebebiyle GL-S, özellikle daha yüksek 
ortam sıcaklıklarında veya daha geniş 
alanlarda kullanım için uygundur. Seramik BL 
(mavi) ve GL-S'nin (koyu yeşil) farklı renkleri 
sayesinde, görsel kontroller sırasında 
aşınma derecesi kolaylıkla belirlenebilir.

 ► 0,2 kg
 10705002-39 

 ► 0,5 kg
 10705005-39 

 ► 2,0 kg
 10705020-39 

 ► +220°C’ye kadar dayanıklı  ► daha yavaş sertleşme 

yavaş

mineral dolgulu | kısa işlem süresi 
| aşınmaya karşı son derece 
dayanıklı | +180 °C'ye (356 °F) 
kadar sıcaklığa dayanıklı.

WEICON GL Epoksi reçine sistemi yüksek 
seviyede aşınma direncine sahiptir ve 
yoğun olarak kullanılan yüzeyler için aşınma 
koruması sağlar. Akışkandır, yüksek yapışma 
gücüne sahiptir, mineral dolguludur ve 
kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Yoğun kullanıma maruz kalan pompa 
gövdelerinin astarlanması, kaymalı yataklar, 
slaytlar, huniler ve borular için aşınma 
koruması ve döküm parçaları, valfler ve fan 
kanatlarının onarımı için idealdir. 

Ürün, makine ve tesis mühendisliğinde, 
cihaz mühendisliğinde ve endüstrinin diğer 
birçok alanında kullanılabilir. WEICON GL, 
WEICON Seramik BL ile birlikte bir sistem 
yapısı için de çok uygundur. İki aşınma 
koruma sisteminin farklı renkleri sayesinde, 
görsel kontroller sırasında aşınma derecesi 
hızlı ve kolay bir şekilde belirlenebilir.

 ► püskürtülebilir 

WEICON SERAMIK BL ILE KOMBİNASYON

HALINDE UYGUNDUR 
KONTROL KATMANI

 ► 0,2 kg
 10700002-39 

 ► 0,5 kg
 10700005-39 

 ► 1,0 kg
 10700010-39 

WEICON Dökme 
reçinesi +90

Epoksi
Doldurulmamış

Sıvı
kristal berraklığında

Teknik Bilgiler

Karakteristik 
Baz
Dolgu maddesi
 
Kıvam 
Renk

İşleme 
Uygulama sıcaklığı
Bileşen sıcaklığı
Bağıl nem
Ağırlığa göre karıştırma oranı
Hacme göre karıştırma oranı
Karışımın viskozitesi +25°C
Karışımın yoğunluğu
Tüketim tabakası kalınlığı 1.0 mm
Uygulama başına maks. tabaka kalınlığı

Sertleşme 
20 °C'de, 500 g malzeme 
(gücün %35'i)
Mekanik yük kaldırma kapasitesi (dayanımın %80‘i) 
(gücün %100'ü)
Büzülme

Sertleşme sonrası mekanik özellikler
Çekme dayanımı 
Kopma uzaması (çekme) 
E- modül (çekme) 
Basınç dayanımı
Eğme dayanımı
Sertlik (Shore D)
Yapışma gücü 
Taber Testi DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg,1000 devir.)

Malzeme kalınlığında çekme kesme mukavemeti 1,5 mm DIN EN 1465
 Çelik 1.0338 kumlanmış  
 V2A kumlanmış Paslanmaz çelik  
 Kumlanmış alüminyum
 Sıcak daldırma galvanizli çelik

Termal parametreler
Sıcaklık dayanımı
Oda sıcaklığında  sertleştikten sonra Tg 
Temperleme sonrası Tg (120 °C'de) Çubuk
Termoform direnci Isıyla genleşme 
katsayısı ISO 11359
Isı iletkenliği
Isı kapasitesi

Elektriksel özellikler
Geçiş direnci DIN EN 62631-3-1

manyetik

+20 °C ile +25 °C arası
>3°C çiy noktasının üzerinde
maks. 85 %
100 : 47
100 : 53
180-230 mPa·s 
1,1 g/cm³ 
1,1 kg/m² 
90 mm

30-35 saat 
2,5 gün 
4 gün 
14 gün 
0,35 %

33 N / mm²
3,6 %
1.097 N / mm²
30 MPa
10 MPa
73 ± 3
-
-

15 MPa
12 MPa 
10 MPa 
12 MPa

-35°C ile +120°C arası 
~ +35 °C 
- 
+29 °C
-
0,24 W/m·K
1,86 J/(g·K)

2,26·10^14 Ωm
hayır

WEICON GL-S

Epoksi
silisyum karbür 
zirkonyum silikat
akıcı
yeşil

+15 °C ile +40 °C arası
>3°C çiy noktasının üzerinde
maks. 85 %
100 : 8
100 : 15
23.000 mPa·s 
1,8 g/cm³ 
1,8 kg/m² 
10 mm

55 dk. 
5 saat 
8 saat 
12 saat 
0,13 %

59 MPa
0,9 %
7.100-7.300 MPa
116 MPa
80 MPa
 90 ± 3
17 MPa 
-

12 MPa 
11 MPa 
7 MPa 
4 MPa

-35°C ile +180 °C arası 
~ +52 °C 
+69 °C 
+55 °C
-
0,6 W/m·K 
0,91 J/(g·K)

5,8·10¹¹ Ωm 
hayır

WEICON Seramik
HC 220

Epoksi
silisyum karbür 
zirkonyum silikat
akıcı
koyu gri

+15 °C ile +40 °C arası
>3°C çiy noktasının üzerinde
maks. 85 %
100 : 10
100 : 16
~ 30.000 mPa·s 
1,7 g/cm³ 
1,7 kg/m² 
10 mm

~ 45 dk. 
~ 4 saat 
~ 6 saat 
~ 10 saat 
0,14 %

51 MPa
0,8 %
5.300-7.000 MPa
160 MPa
83 MPa
85 ± 3
-
0,19 g / 0,11 cm³

15 MPa 
12 MPa 
8 MPa 
5 MPa

-35°C ile +220 °C arası 
~ +50 °C 
+130 °C 
+130 °C
70·10^-6K^-1
-
-

-
hayır

WEICON GL

Epoksi
mineral dolgulu

akıcı
yeşil

+15 °C ile +40 °C arası
>3°C çiy noktasının üzerinde
maks. 85 %
100 : 20
100 : 26
13.000 mPa·s 
1,3 g/cm³ 
1,3 kg/m² 
10 mm

30 dk. 
3,5 saat 
6 saat 
8 saat 
0,19 %

59 MPa
1,7 %
3.300-3.700 MPa
99 MPa
29 MPa
81 ± 3
19 MPa 
-

12 MPa 
10 MPa 
7 MPa 
4 MPa

-35°C ile +180 °C arası 
~ +62 °C 
+130 °C 
+125 °C
-
-
-

-
hayır

 Dökme Reçinesi +90 

KRİSTAL
BERRAKLIĞI

düşük viskozite | kristal berraklığında | döküm bileşiği | 90 mm'ye kadar katman kalınlığı

WEICON Dökme Reçinesi + 90 Epoksi reçine sistemi, kristal 
berraklığında sertleşen bir döküm bileşiğidir. Özel formülasyonu 
90 mm'ye kadar kalın katmanlara izin verir.  Bileşik ayrıca hassas 
yüzeyleri kaplamak için kullanılabilir ve hasara karşı koruma sağlar.

Döküm reçinesi düşük viskoziteye ve yüksek mekanik stabiliteye 
sahiptir, darbeye dayanıklıdır, yüksek nem ve iyi UV direncine sahiptir. 
Taşlama, eğeleme veya delme olsun, hem manuel olarak hem de 
makine ile çok iyi işlenebilir. 

 ► 0,2 kg
 10523002 

 ► 0,5 kg
 10523005 

 ► 1,0 kg
 10523010 

Dökme Reçinesi + 90 özellikle görselliğin ön planda olduğu zorlu 
uygulamalar için kullanılabilir. Tasarım nesnelerinin üretiminde, 
mobilya yapımında, fuar standı kurulumunda, yat ve tekne 
yapımında, ağaç işlerinde, el sanatlarında veya bahçecilik ve çevre 
düzenlemesinde - döküm reçinesi  çeşitli uygulamalar için uygundur.

WEICON PLASTIK-METALWEICON PLASTIK-METAL

DÖKÜM BiLEŞİĞİDÖKÜM BiLEŞİĞİ

    KAPLAMALAR             DÖKÜM BiLEŞİĞİ         
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 Yapıştırıcı Sprey 
 Aktif Sıvı Maddeler 
universal olarak uygulanabilir | temiz | kolay uygulama

WEICON Yapıştırıcı Sprey, sentetik kauçuk bazlı, yüksek kaliteli, 
solvent içeren bir yapıştırıcıdır. İşleme çeşidine bağlı olarak hem 
kontak yapıştırıcısı hem de montaj yapıştırıcısı olarak kullanılabilir. 
Yapıştırıcı; kağıt, karton, kartonaj, tekstil ürünleri, keçe, ahşap, 
metal, deri, sert köpükler, köpük kauçuk ve birçok plastiği hem 
kendi içlerinde hem de birbirine güvenilir şekilde yapıştırır.

Yapıştırıcı Sprey düşük viskozitelidir, hızlı bir şekilde havalanır ve 
yaklaşık 24 saat sonra nihai gücüne ulaşır. Yapıştırıcı bir fırça veya 
püskürtme tabancası ile uygulanabilir. WEICON Yapıştırıcı Sprey 
çok yönlü kullanılabilir  ve sanayinin yanı sıra ticaret ve özel sektör 
için de uygundur. 

 ► 20 L
 15800020-39 

Büyük  Büyük  
alan yapıştırmaları alan yapıştırmaları 

için uygunduriçin uygundur

Koku Solvent
Renk  bey
Depo dayanıklılığı en az 12 Ay

Teknik Bilgiler Yapıştırıcı Sprey Aktif Sıvı Madde

Koku neredeyse kokusuz
Renk  renksiz
Yoğunluk  0,98 g/cm³
Alevlenme noktası  ~ 40 °C 
PH-Değeri  10,8 
Depo dayanıklılığı en az 12 Ay

Teknik Bilgiler Temizleyici M

 Temizleyici M 
etiketlenmesi gereken tehlikeli  
madde içermez I hızlı kurur I yanıcı değil 

WEICON Temizleyici M tüm metalleri, plastikleri, lastikleri, camları, 
seramikleri, ahşapları veya boyalı ve kaplanmış yüzeyleri temizler 
ve yağdan arındırır. Gres, yağ, reçine, kurum, mum, kalıp ayırıcılar, 
şekillendirme maddelerini, soğutucu yağlayıcılar ile etiket ve 
yapıştırıcı kalıntılarını güçlü ve hedefe yönelik bir şekilde giderir.

Temizleyici  M kullanıma hazırdır, hızlı kurur, yanıcı değildir ve 
etiketlenmesi gereken tehlikeli madde içermez. Temizleyicinin 
kullanımı kolay ve güvenlidir. Örneğin, makine parçalarını ve aletleri 
temizlemek ve yağdan arındırmak için kullanılabilir. Özel yüzey aktif 
maddeler ve alkollerden oluşan özel aktif bileşen formülü, silikon 
bazlı köpük kesiciler içermez, yağlama yapmaz ve bu nedenle 
üretimdeki bileşenlerin proses güvenilir temizliğine güvenli bir katkı 
sağlar. 

 ► 5 L
 15225005-39 

 ► 10 L
 15225010-39 

 ► 28 L
 15225028-39 

 ► 1 L
 15225001-39 

 ► etiketlenmesi  
 gereken tehlikeli madde içermez 

 ► Hızlı kuruma 
 ► yanıcı değil 
 ► kullanıma hazır 

Hahif

 Plastik parçaların seri üretiminde 

 son temizlik  

 Makine bileşenlerindeki 

 sondaj yağlarının çıkarılması  
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 ŞİMDİ DAHA FAZLA 

 PRATİK ÇEŞİTLERLE 

 Bizim ürünlerimiz

 Silikon LP 

Asetat bağlayıcı | içme suyu 
alanlarında kullanılabilir | NSF-Onayı

KTW  
yönergelerine göre  
Ruhr Bölgesi Hijyen Enstitüsü 
tarafından test edilmiştir
Federal Çevre Ajansı'nın

 ► 310 ml
 13008310   

şeffaf

 Bio-Fluid 

Yüksek saflıkta mineral yağı 
NSF-Onayı

 ► 200 ml
 11600200-39  

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

PRİMERPRİMER
25 25 mlml AMBALAJ AMBALAJ

 M 100  K 200  S 300 

 P 400  E 500 

 ► 25 ml
 13550102   

 ► 25 ml
 13550202   

 ► 25 ml
 13550302   

 ► 25 ml
 13550402   

 ► 25 ml
 13558002   

 ► 310 ml
 13009310   

beyaz

 ► 500 ml
 11600500-39  

Nonfood Compounds
Program Listed S2

Registration 158659

Kolay Çözüm.

www.weicon.com.tr
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Yetkili satıcınız:

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 +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


