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Kullanma alanı:

Çatı oluları, kanalizasyon ve drenaj 
boruları, karavan, mobil evler ve 
tekneler,  çatılar ve camlar, havuz 
duvarları ve gölet folyoları, bodrum 
kat ışık bacaları ve havalandırma 
bacaları gibi alanlarda kolay 
sızdırmazlık sağlamak için kullanılır 

Tamir Spreyi
Üzeri boyanabilir, İç ve dış mekan uygulamaları için

WEICON Tamir Spreyi sızıntıları önlemek için kullanılan püs-
kürtülebilen bir plastiktir. İç ve dış mekanlardaki ince çatlak 
ve kaynakyerlerindeki sızıntıları önlemek için özel olarak ge-
liştirilmiştir.

Tamir Spreyi; taş, metal, plastik, 
ahşap, emaye, PVC ve daha pek 
çok yüzeye yapışır.

Spreyin uygulandığı yüzey bo-
yanabilir, su geçirmez, hava koşul- 
larına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. 
Metalleri korozyondan korur ve 
Bitüm ve silikon içermez.

Renk siyah, gri, beyaz

 UV dayanımı yüksek

Sıcaklık dayanımı
- 50°C ile 100°C arası
(-58 ile +212°F arası)

Raf ömrü (ay) 24

Özel nitelikler Bitüm ve Silikon içermez

Teknik Bilgiler

Çatı oluğu (Sızıntı önlendi)

Çatı oluğu (Işleme anı)

Çatı oluğu (Öncesi) 

- Püskürtülebilen -
Plastik

2 dk

400 ml
11553400

400 ml
11555400

400 ml
 11554400

siyah gri beyaz
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Hızlı Temizleyici
Hassas alanlar için Temizleyici ve yağ sökücü

WEICON Hızlı Temizleyici gıda endüstrisi için NSF 
onayına sahip bir temizleme ürünüdür.

Renk renksiz

Koku Solvent

Sıcaklık dayanımı -10 °C ile +50 °C arası

Raf ömrü (ay) 24 ay

Özel nitelikler NSF-A1 onaylı

saat. Tuz püskürtme testi DIN EN ISO 9227

> 450 h

500 ml
11212500

Teknik Bilgiler

NSF A1 onayından dolayı, Hızlı temizleyici. Gida endüstrisi gibi hassas
alanlarda ilaç ve kozmetik endüstrisinde kullanılır.

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 156578

Yeni Ürünler
2018 / 2019

Kullanma alanı:

Sprey, hasarlı Galvaniz yerleri
uygun renk tonuna göre
düzeltmek için üretilmiştir.

Galvaniz Sprey
Sıcak Daldırma Galvaniz rengiyle aynıdır

WEICON Galvaniz Sprey, tüm metal yüzeyler için kalıcı bir 
koruyucu tabaka olarak kullanılır. Hızlı kuruma özelliği ve 
güçlü tutuşu ile metalleri pas ve korozyondan korur. Galvaniz 
Sprey  tatlı ve tuzlu suya ve +300°C (+572°F)‘ye kadar 
sıcaklığa dayanıklıdır.

400 ml
11005400

DIN EN ISO 9227’ye göre yapılan 
Tuz Püskürtme Testinde, 450 saat 
sonra bile WEICON Galva-Sprey 
ile kaplanmış metal parçalar hiçbir 
korozyon belirtisi göstermemiştir.

Renk
RAL 9006,

“Taze sıcak daldırmalı galvanizleme”

Koku kokusuz

Sıcaklık dayanımı
-50 ile +300 °C arası
(-58 ile +572°F arası)

Raf ömrü (ay) 24 ay

Özel nitelikler saat. Tuz püskürtme testi > 450 hours

Teknik Bilgiler
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PTFE-Fluid
Hassas bölgeler için kuru yağlayıcı

Yüksek PTFE içeriği sprey yapışmaz bir etki sağlar, bu da 
sürtünme katsayısını büyük oranda azaltmaktadır. PTFE-Fluid 
yağ içermez ve tüm metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır. 

Kaplama kiri, tozu ve suyu iter, 
yağlara, grese ve bir çok kimyasala 
karşı dayanıklıdır. Özel formülasyonu 
sayesinde ve elde edilen NSF 
onayı ile PTFE-Fluid iş güvenliği ve 
sağlığının geliştirilmesine katkıda 
bulunabilir.

Renk beyazımsı, şeffaf

Koku neredeyse kokusuz

Sıcaklık dayanımı -180 °C ile +260 °C arası

Raf ömrü (ay) 24 ay

Özel nitelikler
PTFE-Basis

NSF-H2 onaylı

400 ml
11301400

WEICON PTFE sıvısı,NSF NSF-H2 onayından dolayı yiyecek ve içecek
endüstrisi gibi hassas alanlarda, İlaç ve kozmetik endüstrisinde kullanım
için uygundur.

Teknik Bilgiler

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 152620

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 157612

Kullanma alanı:

• Sprey üretim alanında veya
 perakende gıda ile temas eden  
 konveyör bantlarını temizlemek 
 için uygundur

• Makine gövdelerindeki kirleri,  
 terazileri, düz ekranları, 
 dokunmatik ekranları, navigasyon  
 sistemlerini temizler

• Köpük temizleyici, yağ ve gres,  
 parmak izleri, kurumlar, nikotin, 
 toz ve böcek kalıntıları gibi daha  
 birçok kiri giderir

Köpük Temizleyici
Gıda endüstrisi için

WEICON Köpük Temizleyici, genel amaçlı  uygulanır. Suya 
dayanıklı yüzeylerin kirden ve yağdan arındırılması ve 
plastik, cam ve tekstil yüzeylerindeki kirlerin temizlenmesi için 
kullanılabilir. 

Asidik veya alkalin deterjanların 
kullanılmaması gereken yerler 
için uygundur.

Renk beyaz

Koku narenciye

Sıcaklık dayanımı -----

Raf ömrü (ay) 24 ay

Özel nitelikler NSF-A1 onaylı

400 ml
11209400

WEICON Köpük Temizleyici NSF A1 onayı sayesinde  yiyecek, içecek,
ilaç ve kozmetik endüstrileri gibi hassas alanlarda kullanıma uygundur.

Teknik Bilgiler
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Top-Lube Fluid
Hassas alanlar için yapışkan yağlayıcı

WEICON Top-Lube-Fluid yüksek yapışma gücüne sahiptir. 
Basınca dayanıklıdır, uygulanan yüzeye tutunma özelliği 
yüksektir, gürültü emici, su itme özelliği vardır. Sürtünme ve 
aşınmayı engeller.

Renk hafif sarımsı

Koku kokusuz

Sıcaklık dayanımı -20 ile +250°C arası

Raf ömrü (ay) 24 ay

Özel nitelikler
Sentetik, saydam

NSF-H2 onaylı

400 ml
11512400

Pas sökücü-Fluid
Gıda onaylı Pas Sökücü Sprey

Pas sökücü -Fluid paslı ve oksitlenmiş vida bağlantılarını, 
cıvataları, kolları, eklemleri ve menteşeleri ve bileşenlerin 
sert mekanizmalarını gevşetir. Mükemmel kapiler özelliği 
sayesinde. Pas sökücü -Fluid en küçük boşluklar dahi nüfuz 
edebilir.

Mekanik parça ve elektrik 
kontağının fonksiyonunu sağlar. 
Sprey korozyon ve oksidasyona 
karşı kalıcı koruma sağlar.Me- 
tal yüzeyleri, mekanik parçaları 
ve elektrik sistemini temizler 
ve korur.

Özel formülü sayesinde elde edilen 
NSF H1 onayına sahip olması ile 
Top-Lube-Fluid işyeri güvenliği ve 
sağlığının geliştirilmesine katkıda 
bulunabilir.

Renk bej

Koku kokusuz

Sıcaklık dayanımı -20 ile +150°C arası

Raf ömrü (ay) 24 ay

Özel nitelikler
Gevşetir, yağlar, temizler ve 

korur NSF-H1 onaylı

400 ml
11154400

WEICON Pas sökücü-Fluid NSF NSF-H1 onayına bağlı olarak, yiyecek 
ve içecek endüstrisi gibi hassas alanlarda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde 
kullanım için uygundur.

WEICON Top-Lube Fluid NSF-H2 onayına bağlı olarak,Yiyecek ve içecek
endüstrisi gibi hassas alanlarda kullanın ilaç ve kozmetik endüstrisinde
olduğu gibi.

Teknik Bilgiler Teknik Bilgiler

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 152621

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 152617

Yeni Ürünler
2018 / 2019
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Kaçak Arama Sprey S
Basınçlı hatlardaki kaçaklarda kullanılabilir

400 ml
11652400-39

Basınçlı tesisatlarda hızlı, rahat ve güvenilir olarak kaçakların bulun-
ması için kullanılır(Yırtık veya gözenekli noktalar dahil.) Kaçak Arama 
Spreyi karbondioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, doğal gaz, azot, 
CFC (Hidroflorokarbon) v.b. tehlikeli bileşikleri içermez. Kaçak Arama
Spreyi S oksijen bağlantıları için uygun değildir.  

Kullanım: Uygulamadan önce kutu iyice çalkalanmalıdır. Denetlenmesi 
gereken yere püskürtünüz. Gaz kaçağı olan yerlerde kabarcık oluşur. 
Yüksek hassaslıktan dolayı en ufak delikler bile bulunur. Depolama 
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve +50°C‘yi aşan sıcaklıklara 
maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi 
Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, tok-
sikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Kolay 
Çözüm.

6

YENI
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İletişim için giriş göre 
içme suyu ile KTW rehberi 
Federal Çevre Ajansı

Tüp

85 ml
30331085

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 157190

WEICONLOCK SI 303-31  Plastik boru ve plastik/metal bağlantı elemanlarında kullanım için idealdir

yüksek viskozite, düşük dayanım, maks. boşluk
doldurma 0,50 mm, -40°C ile +180°C arası

Düşük dayanımlı, daimi elastik boru ve dişli contalaması. 
Plastik ve metalden soğuk ve sıcak su boruları için. Gıda 
endüstrisi ve içme suyu sektörü gibi hassas alanlarda 
sızdırmazlık sağlamak için uygundur.

WEICONLOCK SI 303-31, örn. seyreltik asitlere ve alkalilere 
karşı iyi kimyasal direnç gösteren Acetat bağlayıcılı 1K 
silikon sızdırmazlık malzemesidir. Sızdırmazlık malzemesi 
yüksek çentik ve yırtılma mukavemetine sahiptir ve plastik  
veya metal boru bağlantı kombinasyonları için uygundur. 
SI 303-31 hava etkilerine, eskimeye ve UV ışınlarına karşı 
çok iyi direnç gösterir. 

Sızdırmazlık malzemesi birçok alanda kullanılabilir. Mesela 
Gıda sektöründe sızdırmazlık elde etmek için örneğin 
mandıralar, mezbahalar, yiyecek ve içecek üretimi, endüstriyel 
mutfaklarda vb. SI 303-31 İçme suyu alanında, seramik 
kaplamalar arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için veya soğuk 
ve sıcak su taşıyan plastik boruların plastik dişli bağlantılarının 
sızdırmazlığı için kullanılabilir.

Gasket Maker Silikon Conta
daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesi

WEICON Gasket Maker Silikon Conta havadaki nemle  
büzülme olmadan  sertleşen, güçlü tutuşlu, daimi elastik 
özel sızdırmazlık malzemesidir. Gasket Maker Silikon Conta, 
çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye 
çok iyi yapışır.

WEICON Gasket Maker Silikon Conta 
mükemmel sıcaklık, yağ ve gres 
direncine sahiptir, basınca dayanıklı, 
UV-dirençli, eskimeye karşı dayanıklı 
ve kalıcı elastikiyete sahiptir

Özel sızdırmazlık malzemesi motorlar 
ve su pompaları, şanzımanlar ve akslar 
yağ haznesi v.b yerlerde kullanılır.

Teknik Bilgiler
kırmızı Siyah

Temel: 1-K. Polysiloxan Acetat

Yoğunluk (g/cm³): 1,18 1,04

Viskozite: macunsu macunsu

Sertleşme tipi: nem ile

Sertleşme şartı:
+5°C ile +35°C arası (+41 ile +95°F arası) ve 

%30 ile %95 arası bağıl nem

Zamanla dış katman (dakika):*³ 7 7

Sertleşme hızı:*³ ilk 24 saatte 2-3 mm

Mak. boşluk doldurma mm: 5 5

Mak. boşluk genişliği mm: 25

Aya göre raf ömrü: 
+5°C ile +25°C arası) (+41 ile +77°F arası) 

12 

Shore-A-Sertlik (DIN 53505 /
ASTM D 2240):

30 37

ISO 37‘ye göre kırılma 
esnemesi, S3A [%]

300 470

ISO 37‘ye göre gerilme 
direnci , S3A [N / mm²]

2,5 N/mm²
(360 psi)

2,2 N/mm²
(320 psi)

Sıcaklık dayanımı:
-60°C ile +280°C arası (-76 ile 
+536°F arası) kısa süreliğine 

(yaklaşık 2 saat) +300°C 
(+572°F)

-60°C ile +280°C arası (-76 
ile+536 arası°F) kısa süreliğine 

(yaklaşık 2 saat) +300°C 
(+572°F)

310 ml
30101310

Siyah

310 ml
30100310

kırmızı *³ DIN 50014’e göre normal iklim +23°C (+73°F) ve %50 bağıl nem.

Teknik Bilgiler

Renk beyaz

Dişli bağlantılar için M 80 R 3“

Mak. boşluk
doldurma kapasitesi 0,50 mm

Kopma gücü (Dişli) < 1,5

Hakim sertleşme
(Dişli) < 0,5

Kesme mukavemeti
(DIN 54452) < 1

Oda sıcaklığında
işleme dayanımı 24 sa.

Oda sıcaklığında
nihai sertleşme 3 gün

- sürekli -
esnek

Yeni Ürünler
2018 / 2019
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Flex 310 M ® Sıvı
Dolgu bileşimi, kendiliğinden yayılan

WEICON Flex 310 M Polyoxylpropylen 
bazlı, kendiliğinden yayılan, tek bileşenli 
döküm ve kaplama 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 
çeşi t l i  maddeler in yapışt ı r ı lması  ve 
sızdırmazlaştırılması, izole edilmesi ve 
emprenye etmek gibi çeşitli uygulamalarda 
kullanılır.

Silikon LP
NSF-H1, Asetat bağlayıcı

WEICON Silicon LP, bir asetat kürüdür ve kalıcı 
elastik Yapışkan ve sızdırmazlık maddesi. 
Kimyasallara karşı dayanıklıdır, Yaşlanma, 
ayrışma ve UV ışıması ve Yüksek bir sıcaklığa 
sahiptir +180°C‘ye kadar dayanıklılıdır Çelik, 
alüminyum, cam, plastik ve diğer birçok 
malzeme Kullanılabilir.

Silicon LP, gıda sektöründe sızdırmazlık  ve 
içme suyu sektöründe,kullanım sızdırmazlık 
için özel olarak tasarlanmıştır. hassas alanlarda 
gelişmiştir. örneğin Sütçüler, mezbahalar, 
meşrubat ve Yiyecek üretimi veya ticari 
mutfaklara Kullanılabilir.310 ml

13333310
beyaz

beyaz

310 ml
13009310

Flex+bond ® Sıvı
Kendiliğinden düzleşen döküm ve kaplama bileşimi

WEICON Flex+bond Sıvı, max. 10 mm tabaka kalınlığına kadar 
olan döküm ve kaplama işleri için kendiliğinden düzleşen 1 
bileşenli bir üründür. Flex+bond Sıvı kokusuz sertleşir, MS 
polimer esaslı olup solvent, izosiyanat ve silikon içermez.

Malzeme, Elektronik tekniği ve Elektronik endüstirisindeki 
döküm işleri, kablo birleşimlerinin dökümü, Yalıtım ve İzolasyon 
Teknolojisi, Metal işleme, konteyner ve aparat yapımı, 
Armatür üretimi, Havalandırma ve Klima Sistemleri gibi çeşitli 
alanlardaki uygulamalar için uygundur.

85 ml
13354085

Tüp

Elektronik Kart kaplaması

PU‘ya işaretsiz alternatif döküm 
malzemeleri veya silikon sistemler!i

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

İletişim için giriş göre 
içme suyu ile KTW rehberi 
Federal Çevre Ajansı
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Tamir Çubuğu Multi
Hızlı kürleşme, mineral dolgulu, NSF onayı,
Sıcaklık dayanımı: -25°C ila +120°C arası

Hızlı, dayanıklı, elastik ve çok yönlü hemen hemen tüm yüzeyler 
için. Onarım Çubuğu Multi çatlakları, delikleri, kusurları, 
sızıntıları ve sızıntıları doldurur ve kapatır. Metal, ahşap, taş, 
seramik, plastik ve diğer birçok malzemede kullanılabilir. 
Evrensel uygulanabilirliği nedeniyle uygundur WEICON Tamir 
Çubuğu Multi çok çeşitli zanaat ve DIY uygulamaları için olduğu 
kadar endüstriyel alanlar içinde uygundur.

57 g
10539057

115 g
10539115

WEICON Üretan 80 Macun iki bileşenli poliüretanhızlı onarım 
için mükemmel mekanik mukavemetli macun,kauçuk ve 
metal parçaların tamiri ve değiştirilmesidarbelere, aşınmaya, 
titreşime veya harekete maruz kalır. Yüksekesneklik ve yüksek 
aşınma direnci.

· Kauçuk parçaların ve konveyör bantların onarımı
· Kauçuk kaplamaların onarımı 
· Pompa gövdeleri ve çarkları için esnek aşınma koruması
· Aşınmış contaların ve lastik makaraların hızlı onarımı

Üretan 80 Macunsu

Yüksek etkiye sahip macun kaplama reçinesi mukavemet
ve aşınma direnci

0,5 kg
10518505

Teknik Bilgiler

Bileşim Poliüretan

Komple paketleme boyutları: 0,5 kg

Karıştırma oranı (% ağırlık):
Reçine/Sertleştirici

100 : 25

+20°C’de (68°F) uygulama
süresi dk.:

20

Karışımın yoğunluğu (g/cm³): 1,28

+25°C’de (77°F) viskozite
Reçine/Sertleştirici (mPa.s):

2.000 
/ 40

+25°C’de (77°F) viskozite
karışımı (mPa.s):

macunsu

WEICON Üretan sertleşmiş halde

ISO 37’ye göre MPa çekme
mukavemeti (psi):

8,0
(1.200)

ISO 37’ye göre kırılma esnemesi (%): 120

Yırtılmanın devamında direnç
 (kN/m):

15

Shore Sertliği A: 80

Sertleşme sonrası renk: siyah

Sıcaklık direnci:
-60°C ile +90°C arası

(-76°F ile +194°F arası)

Yeni Ürünler
2018 / 2019
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Tüp              5 g 26350005

Tüp             85 g 26350085

Kova          400 g 26350040

Kova          450 g 26350045

Kova         1,0 kg 26350100

Teneke      5,0 kg 26350500

Teneke     25,0 kg 26350925

BAM*¹

İletişim için giriş göre 
içme suyu ile KTW rehberi 
Federal Çevre Ajansı











¹ AM BAM test edilmiş ve güvenlik açısından değerlendirilmiştir - bakınız broşür 0 M 034-1 BG RCI’nin  
 “Oksijende kullanım için metalik olmayan malzemelerin listesi” (DGUV Information 213-075).

Plastik dişli yağlama

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 156645

0,5 kg
10390005

2,0 kg
10390020

WEICON HP neredeyse hiç büzülmeyen, elastik Büyük 
darbe dayanımına sahip 2 bileşenli epoksi reçine ve yüksek 
aşınma dayanımı Macunsu epoksi reçine sistemi, özellikle 
yapısal yapıştırma için yüksek performanslı bir çözüm olarak 
uygundur.

Kopma sırasındaki yüksek uzaması nedeniyle, WEICON 
HP yüksek salınımlı makinelerde yapılan onarımlarda, 
kaymalı yatakların, olukların ve boruların yanı sıra ağır 
gerilmeli pompa gövdelerinin kaplanmasında aşınmaya karşı 
koruma olarak kullanılabilir. WEICON HP, makine ve tesis 
mühendisliğinde kullanılabilir. aparat yapımında ve diğer 
birçok alanda Endüstri kullanılır.

WEICON HP
Mantı, mineral dolgulu, darbelere dayanıklı

Silikon Yağı
Vana, armatür ve contalar için Özel Yağlayıcı

Çok iyi plastik uyumluluğu olan güçlü yapışma özelliğine sahip, 
şeffaf silikon yağı. Vana, armatür ve contalar için uygundur.

WEICON Silikon Yağı NSF H1 onayına sahip olduğundan, 
yanlışlıkla gıdaya temas edebileceği hassas alanlarda yağlayıcı 
olarak kullanıma uygundur. Gıda Teknolojisi, İçecek endüstrisi, 
Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İlaç Endüstrisi, Sızdırmazlık Teknolojisi 
alanlarında kullanılır.  Yağ, özellikle malzeme uyumludur, kokusuz 
ve tatsızdır. -50°C ile + 200°C arası sıcaklık direncine sahiptir. 

WEICON Silikon Yağı, plastik parçaların, kauçuk parça ve 
contaların, Vanalar ve armatürlerin, hassas alanlardaki Makine 
ve teçhizatın, yavaş dönen rulmanlar yağlanmasına ve O-ringler 
için montaj yardımcısı olarak kullanıma uygundur.

+
Spatula Flexy
10953020
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Montaj Bandı

Şeffaf
14100319

Gri
14050319

Şeffaf
Neme dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı, 
Güçlü yapışma

WEICON Montaj Bandı Şeffaf, çift taraflı, oldukça şeffaf, akrilik 
yapıştırıcı bazlı montaj bandıdır. Yapışkan Bant özellikle görselliğin 
önemli olduğu şeffaf nesnelerin iç ve dış mekanlarda kalıcı olarak 
sabitlenmesi için uygundur. 

Şeffaf Montaj Bandı,  cam, plastik, çelik, alüminyum, fayans veya 
çini gibi hemen hemen tüm pürüzsüz yüzeylere sıkıca ve sağlam 
yapışır. Yapışkan bant -40°C ile +90°C arası sıcaklık direncine 
sahiptir ve  UV ışınlarına ve neme dayanıklıdır. WEICON yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte hibrit yapıştırmalarda sabitleme 
yardımcısı olarak kullanılır ve bağlanacak nesnelerin güvenli bir 
şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Şeffaf Montaj Bandı örneğin Reklam teknolojisi, Fuar ve sergi yapımı, 
Mutfak ve mobilya imalatı, Karavancılık, Kaporta ve araç teknolojisi 
ve Metal işleme gibi farklı uygulama alanlarında kullanılabilir.

Gri
Ekstra güçlü tutuş sağlar, Pürüzsüz yüzeylere uygun,  
Yüksek esneklik

Montaj Bandı Gri, modifiye akrilat köpükten yapılmış güçlü 
tutuşlu, çift taraflı yapışkan banttır. Ayrıca PE, PP ve toz boya gibi 
düşük enerjili yüzeyler için de uygundur. WEICON yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte hibrit yapıştırmalarda sabitleme 
yardımcısı olarak kullanılır.

Bant, köşe yapıştırmalardaki olası gerginliği dengelemek için 
yüksek esnekliğe sahiptir. İç ve dış mekan uygulamaları için 
uygundur. Yapışkan bant - 40°C ile +90°C arası sıcaklık direncine 
sahiptir ve  UV ışınlarına ve neme dayanıklıdır.

Gri Montaj Bandı örneğin Kaporta ve Araç teknolojisi, Karavancılık,  
Metal işleme ve aparat yapımı, Elektronik endüstrisi, Makine 
mühendisliği, Reklamcılık teknolojisi, Gemi yapımı ve tekne 
teknolojisi gibi farklı uygulama alanlarında kullanılabilir.

· Taşıma kapasitesi 80 kg / m
· 19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
· Band çapı 40 mm

· Taşıma kapasitesi 85 kg / m
· 19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
· Band çapı 40 mm

Kullanma talimatı::
En uygun montaj sonucu için yapıştırılacak yüzeylerin temiz 
(yüzey temizleyicisi), kuru ve mümkün olduğunca pürüzsüz 
olmalıdır. Uygulama yapılırken işlem sıcaklığı 10°C‘nin üzerinde 
olmalıdır. Montaj bandı duvar kağıtları veya diğer hassas yüzeyler 
için uygun değildir. Çıkarmak istediğinizde yüzeye zarar verebilir.

WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık
malzemeleri ile birlikte sabitleme
yardımcısı

i
Gri Şeffaf

Şerit kalınlığı 0,9 mm 0,5 mm

Kopma uzaması 750% 750%

Kırılma mukavemeti 10 N/cm 9 N/cm

Çeliğe yapışma gücü* 20 N/cm 20 N/cm
T- blok alüminyumda çekme 
dayanımı

50 N/cm2 80 N/cm2

Dinamik kesme dayanımı 45 N/cm2 40 N/cm2

Statik kesme dayanımı > 10.000 min > 10.000 min

Sıcaklık dayanımı -40°C ile +120°C arası 
(-40°F ile +248°F arası)

-40°C ile +160°C arası 
(-40°F ile +320°F arası)

Teknik Bilgiler

85
kg/m

80
kg/m

Yeni Ürünler
2018 / 2019



12

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

mm Ømm Art.-No.

125 47 F-konektörler için 6,0 - 8,0 52000001

125 47 sıkıştırma bağlantıları için 6,0 - 8,0 52001001

10
6

13
6,5

• tıklama sistemi ile değiştirilebilir modül ek parçaları
• örn. TV anten kablosu RG58, RG59
• hafif ve sağlam (fiberglas takviyeli polyamid)
• opsiyonel: Diğer belirlenmiş açıklıklara sıyırma için bıçak  
 uçlarımevcut (örneğin sıkıştırma bağlantıları: 6.5 / 6.5mm)

Coax-Sıyırıcı No. 1 F Plus
Tek bir işlemle koaksiyel kabloların hızlı bir şekilde soyulması 
ve sıyrılması işlemine uygundur.

F-konektörlerini vidalanacak entegre ilave değerkablosunun 
yanı sıra F-konnektörünü takma veya gevşetmeentegre altıgen 
anahtar (SW 11mm) kullanılarak.

• tüm ortak koaksiyel kabloların soyulması (çift kesim)
 sadecebir çalışma operasyonu
• Kablo üzerindeki F konektörlerini vidalamak için tutma 
 çeneleri
• Yerden tasarruf sağlayan F-konektörlerin montajı veya
 demontajı 11 mm anahtarı boyutuna sahip entegre açık  
 altıgen (SW 11)
• bıçakları uzunlamasına durdurmayacak şekilde sıyırma,tüm  
 ortak F konnektörleri (6/4 mm)

KLICK

Modülleri ekleme
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Yeni Ürünler
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Kablo-Sıyırıcı No. 10
Veri ve ağ kablolarının kolay ve yer tasarruflu sıyırma

Entegre uzunluk ucu gerekli kılıfa göre ayarlanabilir ağ
çıkışlarının ve diğer fişlerin (3-10 cm) açılması.

• Özellikle  Cat5, Cat6, Cat7 ,Bükümlü kablo
 (4,5 - 10 mm Ø) için uygundur.
• Ağ çıkışları ve fişleri (3 - 10 cm) arasında istenilen boyuta
 ayarlanabilen entegre uzunluk stopajı
• Ergonomik sap şekli sayesinde kaymaz ve emniyetli çalışma

mm mm2 Ømm Art.-No.

140 48 - 4,5 - 10 mm 52000010

100
mm

30
mm

5mm

½

½

1 2

Stripper No. 2 Cat
Ergonomik tasarım sayesinde iyi kullanım

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 28 - 4,8 - 7,5 52002002

İzole edilmiş PVC veri kabloları için sıyırma aleti (örneğin, Cat5,
Cat6, Cat7, bükülü kablo çifti 4,5-10 mm. İzole edilmiş PVC veri 
kabloları için (örneğin, Cat5, Cat6, Cat7, Bükülmüş çift kablo) 
4,5 -10 mm çapında

• Kesme derinliğini ayarlamak gerekli değildir
• Hassas bıçak ayarı dış yalıtımı en iyi şekilde dengeler
• ikinci bıçak folyo kalkanı olur

½

½
A

½

½
B
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LSA Sensör no. 40

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Lehimleme, vidalama ve sıyırma yapmayan uygulamalar 
için LSA şeritlerine kablo kesme

mm Ømm Art.-No.

185 60 0,35 - 0,9 52000040

Lehimsiz, vidasız ve soyulmadan uygulama ve kablo iletkenlerinin 
LSA şeritlerine aynı anda kesilmesi için. Katlanabilir çekme 
kancası ve kilit açma bıçağı ile.

• katlanabilir çekme kancası ve kilit açma bıçağı ile
• 0,35 - 0,9 mm iletken çapı ve çekirdek çapı 0,7 - 2,6 mm için
• tel uç konumunu taramak için bir sensöre sahiptir

Easy Opener ®

Hassas plastik parçaların ve klipsli gövdelerin malzemeye 
zarar vermeden sökülmesi için özel kaldırma aleti.

• Anahtarları, lambaları ve benzer unsurların
 gevşetmeleri için idealdir
• Aynı anda esnek ve stabil
• Farklı malzeme kalınlıklarına sahip 3 farklı
 kaldırma yüzey

mm Art.-No.

180  22 52800001
Bir kablo kutusu açma

Our
DIY-Tip!

Bir lambanın sökülmesi
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Preisliste 2018

Produkte Favoriten

Klebstoff-Finder

Anwendungs-

bereiche

Einsatz-

gebiete

Downloads

Downloads

Messen Produktsuche

Code-Scanner

VideosPrintmedien

Unternehmen

Werkzeuge

Çözüm bulmak yeterlidir.

News

Downloads

weicon.com/app

www.weicon.com.tr

WEICON APP
şimdi daha fazla dilde mevcut

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe,
Romanca, Çekçe, İtalyanca ve Çince
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Art.-No. 11901101-420000

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

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

Yetkili satıcınız:
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