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Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
‚WEICON ürünleri‘
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rK
de ap ö
sit taylı lçüle
em
izi bilgi ri ve
ziy ed
W
are inm EIC
O
te
din ek iç N ü
iz. in l rün
ww ütfe ler
w.w n in i ha
eic ter kkın
o n n e t da
.bi
z.t
r

Diğ
e

i
WEICONLOCK®-Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri
Civataların, ek bağlantıların ve yüzey bileşiklerinin ekonomik bir şekilde
sabitlenmesi, tutturulması ve sızdırmazlığı için tasarlanmıştır.
Sertleşme sonrası kimyasallara, solventlere ve -60°C ile +150°C arası
ısıya karşı mükemmel bir dayanımı olan titreşime ve darbeye dayanıklı
bir yapıştırıcı bağlantısı oluşur.
Pirinç içme suyu boru hattının vida bağlantısının AN 301-65 ile monte edilmesi

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-38
•
•

dişkilitleme
ANSI 61 standardı NSF
İçme suyu onaylı

•
•

Orta viskozite • Yüksek
mukavemetli • Zor söküm
ml

 200
30138200

•



Certified to
NSF/ANSI 61

•
•

•
•

TZW

cıvata sabitleme
Gazmer ve içme suyu sektörü için
DVGW ve KTW onaylı
Yüksek viskozite • Orta dayanım
Normal aletlerle söküm
ml
 200

30243200

50 ml
30243150

2

Orta viskozite • Yüksek dayanım
Zor söküm
ml

 200
30148200

cıvata sabitleme
ANSI 61 standardına uyumlu NSF
tarafından içme suyu onaylı
Orta viskozite • Yüksek dayanım
Zor söküm
ml

 200
30170200

50 ml
30170150

ml
 300

30165300

AN 306-20
•
•
•

diş kilitleme
DVGW ve ANSI 61 ile uyumlu
NSF içme suyu onaylı

50 ml
30148150

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-70

200 ml
30165200

AN 302-43

•

ml

 200
30143200

Yüksek viskozite • Orta dayanım
Normal aletlerle söküm
50 ml
30165150

•

50 ml
30143150

boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile)
ANSI 61 ile uyumlu NSF içme
suyu ve DVGW onaylı
0,5 mm’e kadar boşluk kapatma gücü

•
•

cıvata sabitleme
DVGW ve ANSI 61 ile uyumlu
NSF içme suyu onaylı

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-48

Yüksek viskozite • Orta dayanım
Normal aletlerle söküm

50 ml
30138150

AN 301-65

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-43

Certified to
NSF/ANSI 61

AN 301-72
•
•

boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile)
DVGW ve ANSI 61 ile uyumlu
NSF içme suyu onaylı
Yüksek viskozite • Orta dayanım
Normal aletlerle söküm



50 ml
30172150

ml
 300

30172300

200 ml
30172200

TZW

diş kilitleme
KTW-içme suyu onaylı
DVGW onaylı
Yüksek viskozite • Yüksek
dayanım • Zor söküm
ml

 200
30620200

50 ml
30620150

WEICONLOCK® AN 301-43 ile
Dozaj cihazını sızdırmazlık ve
sabitleştirme için kullanılır.

Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
‚WEICON ürünleri‘
sP
Year en-Sy
10

m
ste

WEICON Pen-Sistemi - yeni kapak
• uygun dozajlama
• açık durumdadır öncesinde kesmek gerekmez
• her zaman aynı doz miktarı
• dosing tips A ve S ile ideal kombinasyon
• damlalığı yapışıklıkları önler

n

P at

88

4

• dönebilir
• güvenli ve hava geçirmez
• dokunsal hissedilen kilitleme
- fazla sıkma riski azalır
• içindeki Plastik iğne tıkanmayı önler

ig

Ucu

Des

Yapışıp
tıkanmaz!

Kapak

. 00159

Contact - siyanoakrilat yapıştırıcılar
WEICON Contact solvent İçermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcıdır.
Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbiriyle ve başka malzemelerle
birleştiriler. Örneğin: Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri, ve Kauçuk.

VA 20
•

•
•

VA 8312

kauçuklar ve plastikler için
siyanoakrialat yapıştırıcı
çok hızlı sertleştirme
ISEGA* onaylı

•
•
•

•
•

plastik, kauçuk, metal,
balsa ahşap ve deri için
çok hızlı sertleştirme
ISEGA* onaylı





30 g
12200030

30 g
12000030

VA 110

•

Certified to
NSF/ANSI 61

Diş hekimliğinde yapıştırma

Gıda teknolojisinde yapıştırıcı
olarak Uyumluluk Belgesi

Certified to
NSF/ANSI 61

Contact aktivatör
•

plastik, kauçuk, metal, seramik, cam, ahşap ve deri için
özel hassas uygulamalar için
ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onaylı

•



sertleşmeyi hızlandırır
büyük tabaka kalınlıkları, pasif malzemeler,
olumsuz çevre koşullarında kullanımı
yararlıdır



30 g
12052030

150 ml
12500150

CA-Aktivatör Sprey



150 ml
12505150

CA-Aktivatör Sprey
AC (Aceton bazlı)

Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175
WEICON DF 175 tüm metal ve plastik dişlilerin kalıcı ve güvenli
olarak sızdırmazlığını sağlayan %100 PTFE’den yapılan, patentli diş
sızdırmazlık ipliğidir. WEICON DF 175 dişlilerdeki ara alanı güvenilir
bir şekilde dengeler ve vidalama işlemi sırasında gerekli kalınlıkta
PTFE filmini oluşturur.
hemen sızdırmazlığı sağlar, -200 ° C (-328 ° F )
ile 240 ° C (+ 464 ° F) arası sıcaklık dayanımı
• NSF, KTW,WRAS gibi içme suyu test en
stitüleri tarafından onaylanmıştır
• % 100 katı PTFE’den yapılmıştır, silikonsuzdur

100%
PTFE

•

Plastik kutu 175 m
30010175

Certified to
NSF/ANSI 61

TZW
GAZMER

3
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Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar
Sanayinin neredeyse tüm alanlarda Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar
kullanılmaktadır.
Bu maddeler temizlikte, yağı arındırmada, yağlamada, gevşetmede ve
ayırmada yüzeylerin bakımını ve korunmasını sağlarlar ve günlük çalışma
işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdırlar.

Nonfood Compounds
Program Listed A7;C1

Metal-Fluid
•
•
•

mat ve parlak yüzeyler için
paslanmaz çelik, seramik, cam, plastik, ahşap için
NSF onaylı



400 ml
11580400

Silicon-Fluid
•
•
•



5L
15580005

Gastronomi ve mutfak alanında yüzey bakımı

Nonfood Compounds
Program Listed H1

yüksek kayma ve ayırma etkisi
-30 ile +250°C arası sıcaklık dayanımı
NSF-H1 onaylı

Atölye Temizleyici
•
•
•





5L
15205005

400 ml
11351400

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Spreyli Gres H1
•
•
•

beyaz yüksek sıcaklık gresi
kokusuz ve tatsız
NSF-H1 onaylı



400 ml
11541400

PTFE-Fluid
•
•
•

biyolojik olarak ayrışabilir
geçici korozyon koruması
solventsiz, su ile seyreltilebilir

Bio-Fluid
•
•
•

Nonfood Compounds
Program Listed H1

yüksek yağlama kabiliyeti, sürünme özelliği
medikal saf beyaz yağ
NSF-H1 onaylı



500 ml
11600500



5L
15600005

Nonfood Compounds
Program Listed H2

kir, toz ve suya dayanıklı
yağı, gres ve birçok kimyasal dirençli
iş güvenliği ve sağlığının geliştirilmesine
katkıda bulunur



400 ml
11301400

Bir buzdolabı contasının bakımı

4

Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
‚WEICON ürünleri‘
Teknik Spreyler

Nonfood Compounds
Program Listed H1

W 44 T®-Fluid
•
•
•

reçine ve asit içermez
mükemmel sürünme özelliği
tek bir ürün ile yağlama, su itme, korozyon
koruması, temizleme ve koruma özelliği



400 ml
11253400

Dondurucu bölmesindeki menteşenin yağlanması

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Top-Lube-Fluid
•
•
•

yüksek yapışma gücü ve basınç dayanımı
gürültü emme ve su itme özelliği
uzama, sürtünme ve aşınmayı engeller



•

•

Nonfood Compounds
Program Listed H1

en küçük boşluklar nüfuz eder
mekanik parça ve elektrik kontağının
fonksiyonunu sağlar
korozyona ve oksidasyona karşı uzun süreli korur



400 ml
11154400

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Hızlı Temizleyici
•

•

•

400 ml
11512400

•

Pas Sökücü-Fluid

PH nötrdür ve malzeme yüzeyine zarar vermez
metaller, cam, seramik ve kauçuk gibi
birçok malzeme ile kullanılabilir
ış güvenliğine katkıda bulunur



500 ml
11212500



5L
15215005

Universal Spatula beyaz
•
•
•

çeşitli leke ve kalıntıları özenle temizler
gıda endüstrisi için uygun
AB Yönetmeliği 10/2011 / EC gıda
ile temas eden Plastik madde
10953008

5
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Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri
Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri bugün pek çok endüstriyel
ürün ve montaj alanlarında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı
bağlantı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını birleştirmektedir.
Bağlantı yerlerinin sızdırmazlıklarının ve esnekliğin önemli olduğu
yerlerde kullanılmaktadır.
Gıda işlemeleri yapılan İşletmede yapıştırma

Flex 310 M®
Paslanmaz Çelik
•
•
•

Flex 310 M® Kristal

paslanmaz
paslanmaz çelik görünüm
ISEGA onaylı

•
•
•



berrak sertleşme
Mükemmel UV dayanıklılığı
Yıpranmaya karşı dirençli

Flex 310 M® Sıvı

Flex 310 M® Klasik

•

sıvı
kendiliğinden yayılır
• ISEGA onaylı

•

•

•



290 ml
13656290

•





310 ml
13308310

•
•
•



300 ml
13322310

•

•



310 ml
13304310

siyah: RAL 9004*

Aqua-Flex

silikon, izosiyanat,
halojen ve solvent içermez
ISEGA onaylı*1

•
•
•

islak ve nemli yüzeylere yapışır
su altında sertleşir
ISEGA onaylı*1





310 ml
13608310

VDI 6022 göre temiz
oda tekniği sertifikalı

310 ml
13305310

beyaz: RAL 9003* gri: RAL 7000*

Speed Flex® Kristal

klima sistemleri için
silikon içermez
kokusuz sertleşir



310 ml
13303310

310 ml
13333310

beyaz: RAL 9003*

Flex 310 RLT

izosiyanat ve solvent içermez
çok yönlü kullanım
ISEGA onaylı*1





310 ml
13700310

310 ml
13702310

310 ml
13701310

beyaz: RAL 9003*

gri: RAL 7000*

siyah: RAL 9004*

gri: RAL 7000*

*Belirtilen RAL renklerine
yaklaşık olarak uymaktadır

Gıda teknolojisinde yapıştırıcı
olarak Uyumluluk Belgesi

Tamir Çubukları
Tüm onarım ve bakım işleri için kolay çözüm, kullanımı kolaylığı, küçük
onarımlar için bile her zaman doğru oran ayarlama imkanı sağlar.

Paslanmaz Çelik
•
•
•

hızlı mekanik yüklenebilme
renk gri
ANSI 61 ile uyumlu NSF içme
suyu onayı



115 g
10538115

6

Certified to
NSF/ANSI 61

Certified to
NSF/ANSI 61

Çelik
•
•
•

hızlı sertleşme
renk koyu gri
ANSI 61 ile uyumlu NSF içme
suyu onayı



115 g
10533115

Certified to
NSF/ANSI 61

Bakır
•
•
•

çok hızlı sertleşme
renk bakır
ANSI 61 ile uyumlu NSF içme
suyu onayı



115 g
10530115

uy

y o ğu r u n

k es i n

Plastik
•
•
•

g ul a y ı n

Certified to
NSF/ANSI 61

sert elastik
renk açık mavi
ANSI 61 ile uyumlu NSF içme
suyu onayı



115 g
10536115

Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
‚WEICON ürünleri‘
Anti-Seize Montaj Macunu
Nem ve sürtünme v.b faktörler makinelerde, tertibatlarda korozyon,
yapışma ve aşınmadan kaynaklanan hasarlara neden olmaktadır.
Sonuç olarak maliyeti yüksek, ciddi onarım ve bakım işleri ortaya
çıkmaktadır.
Özellikle zor uygulama koşulları altında:
•
•
•

Yüksek çalışma sıcaklıkları
Yüksek basınç yükleri
Dış hava koşulları

kullanılabilir.

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Anti-Seize High-Tech
•

•
•

yüksek sıcaklık dayanımlı beyaz
montaj macunu
metalsiz
NSF-H1 onaylı







120 g
26100012

400 ml
27050400

450 g
26100045

Fırçalı kutu

Sprey

Kutu

Bir baskı ünitesinde redüktör (alüminyum) bakımı

Çok Yönlü Yağlayıcılar-Yüksek performanslı yağ
Mevcut “ileri teknoloji çağında” bile sürtünme ve aşınmadan
kaynaklanan sorunlar halen endüstriyel sektörlerde sorun teşkil
etmektedir. Kapsamlı onarımlar, uzun süreli arızalar, kısa bakım aralıkları
ve tesis ile ekipmanların düşük ömürlü süreleri her yıl
gerçekleşmekte ve oldukça maliyetli olmaktadır.
Bu nedenle geliştirme ve yapım aşamasında tesis ve ekipmanların uzun
süreli çalışma güvenilirliğin için mevcut ihtiyaçları karşılamak önemlidir.
Paketleme hattında tesisin yağlanması

Nonfood Compounds
Program Listed H1

AL-H
•
•

kokusuz, tatsız
NSF-H1 onaylı yüksek sıcaklık yağı



Nonfood Compounds
Program Listed H1

AL-F
•
•

çok yönlü yüksek performanslı yağ
NSF-H2 onaylı



400 g
26500040

400 g
26550040

Kartuş

Kartuş

7

Fırıncılık ve Pastane mamulleri

Süt işleme

Et işleme

i
Ham madde teslimatı

8

Un
MEHL

Modifikasyon
MODIFIKATION
maddesi
MITTEL

İşleme

Süt
MILCH
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Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
‚WEICON ürünleri‘
Paketleme

Etiketleme

Paletleme

Lagerung

9
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Hassas alanlar için WEICON ürünleri
Gıda sertifikasına sahip kemo-teknik ürün yelpazemiz ile üretim,
bakım ve onarım işlemleriniz için doğru ürünlere ulaşacağınızı
garanti ediyoruz. Bu ürünler hem kalite hem de güvenlik açısından
tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.
National Sanitation Foundation (NSF)’nin (Ulusal Sağlık Vakfı)
yüksek gereksinimlerini karşılayan, farklı uygulamalar için özel
ürünler geliştirdik.
Bu ürünler gıda üretimi, yiyecek ve içecek, ilaç ve kozmetik
endüstrileri gibi hassas alanlarda kullanılabilir.
Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemelerimiz, Montaj Macunlarımız
veya Temizleme ürünlerimiz farklı üretim alanlarında kullanılabilir.
Mutfak aletlerinin yüzey bakım işlemi

-Sınıflandırmaları
Yapıştırıcılar
NSF/ANSI
Standart

61

İçme suyu sistemlerindeki bileşenlerin insan sağlığı üzerindeki etki için
NSF/ANSI 61 Standardı ile uyumlu NSF onayı

Tamir Çubuğu Bakır, Tamir Çubuğu Çelik, Tamir Çubuğu Plastik, Tamir
Çubuğu Paslanmaz Çelik, VA 110, AN 301-38, AN 301-43, AN 301-48,
AN 301-65, AN 301-70, AN 301-722

Yağlayıcı, Ayırıcı ve Korozyon koruyucu

H1

Her alanda yağlayıcı veya ayırıcı madde olarak kullanılabilirlik tescili,
gıda maddeleri ile kazara temas etme olasılığı bulunsa dahi

Anti-Seize High-Tech , Bio-Fluid, Silikon-Fluid, Spreyli Gres H1, Pas
sökücü Fluid, W44 T-Fluid, Çok Yönlü Yağlayıcı AL-H

H2

Her alanda yağlayıcı, ayırıcı veya korozyon koruyucu madde olarak
kullanılabilirlik tescili. Gıda maddeleri ile temas önlenmelidir.

PTFE Fluid, Top Lub Fluid, Çok Yönlü Yağlayıcı AL-F

Temizleyiciler

A7

Her alanda metal temizleyici olarak kullanılabilirlik tescili, gıda teması
olmayan yüzeylere sınırlı oranda

WEICON Metal-FluTid (Aktif sıvı madde)
WEICON Metal-Fluid (Sprey)

C1

C1 Üretim alanları dışında genel kullanım için tescili

WEICON Metal-Fluid (Aktif sıvı madde)
WEICON Metal-Fluid (Sprey)

K1

Üretim alanları dışında solvent temizleyi yağ giderici olarak
kullanılabilirlik tescili

WEICON Hızlı Temizleyici

K3

Tüm alanlarda gıda ambalajı üzerindeki yapışkanlar için yapıştırıcı
sökücü olarak kullanılabilirlik tescili.

WEICON Hızlı Temizleyici

Çeşitli uygulamalar için kayıtlıdır.
Gıda ile doğrudan veya dolaylı temasa uygun değildir.

WEICON CA-Aktivatör Sprey,
WEICON CA-Aktivatör Sprey AC (Aceton bazlı)

Diğer

P1

10

Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
‚WEICON ürünleri‘
Onay listesi:
Çok Yönlü Yağlayıcı AL-F

USDA H2 ‘ye göre gıda ile endirek temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

26550040

Inhalt
400 g

Çok Yönlü Yağlayıcı AL-H

USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

26500040

400 g

26100012
NSF USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik
sertifikası

Anti-Seize High-Tech
Aqua-Flex

Yapıştırıcı olarak Gıdalarla Temasa Uygunluk Sertifikası

Bio Fluid

USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

400 ml

26100045

450 g

13700310

310 ml

11600500

500 ml

(beyaz)*

12500150
Yapıştırıcı olarak Gıdalarla Temasa Uygunluk Sertifikası

12505150

Contact-siyanoakrilat yapıştırıcı VA 20
Contact-siyanoakrilat yapıştırıcı VA 110

Certified to
NSF/ANSI 61

Contact-siyanoakrilat yapıştırıcı VA 8312

Kartuş

120 g

Fırçalı kutu

27050400

15600005

Contact Aktivator

Kartuş

Sprey

Kutu

Kartuş
Kutu

5L

Teneke

150 ml
Sprey

150 ml

Sprey AC

Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie.

12000030

30 g

ANSI 61 standardı ile uyumlu NSF içme suyu onayı

12052030

30 g

Yapıştırıcı olarak Gıdalarla Temasa Uygunluk Sertifikası

12200030

Pen

Kalem

30 g

Kalem

Flex 310 M® klasik

13305310

310 ml

Flex 310 M® Paslanmaz Çelik

13656290

290 ml

13333310

310 ml

13308310

310 ml

13322310

300 ml

30010175

175 m

(gri)*

Yapıştırıcı olarak Gıdalarla Temasa Uygunluk Sertifikası

Flex 310 M® sıvı

(beyaz)

Flex 310 M® Kristal
Flex 310 RLT

VDI 6022 göre temiz oda tekniği sertifikalı

Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175

TZW

(beyaz)

GAZMER

11580400

Metal-Fluid

USDA H2 ‘ye göre gıda ile endirek temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

15580005
Unbedenklichkeitsbescheinigung für den indirekten Einsatz im Lebensmittelbereich
gemäß der USDA H2

PTFE-Fluid
Tamir Çubuğu Paslanmaz Çelik
Tamir Çubuğu Plastik

Kartuş

Kartuş

Kartuş
Kartuş

Kartuş

Plastik kutu

400 ml
Sprey

5L

Teneke

11301400

400 ml

10538115

115 g

10536115

115 g

10530115

115 g

Sprey

ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onaylı

Tamir Çubuğu Bakır
Tamir Çubuğu Çelik

10533115

115 g

Pas Sökücü-Fluid

USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

11154400

400 ml

Hızlı Temizleyici

Üretim alanları dışında solvent temizleyi ve yağ giderici olarak kullanılabilirlik tescili.Tüm alanlarda
gıda maddesi ambalajları için yapıştırıcı sökücü olarak kullanılabilirlik tescili.

11212500

400 ml

Silikon-Fluid

USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

11351400

400 ml

Speed-Flex® Kristal

Yapıştırıcı olarak Gıdalarla Temasa Uygunluk Sertifikası

13608310

310 ml

Spreyli Gres H1

USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

11541400

400 ml

Top-Lub-Fluid

USDA H2 ‘ye göre gıda ile endirek temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

11512400

400 ml

W 44 T®-Fluid

USDA H1 ‘e göre gıda ile direk temasta gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası

11253400

400 ml

ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onaylı

30138150

50 ml

30143150

50 ml

30148150

50 ml

30165150

50 ml

WEICONLOCK® AN 301-38

Certified to
NSF/ANSI 61

WEICONLOCK® AN 301-43
WEICONLOCK® AN 301-48

Certified to
NSF/ANSI 61

ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onaylı
Gaz sistemlerinde anaerobik sızdırmazlık ürünleri WEICONLOCK için DIN-DVGW onaylı sertifika.

WEICONLOCK® AN 301-65

Sprey
Sprey
Sprey

Kartuş
Sprey
Sprey
Sprey

Kalem
Kalem
Kalem
Kalem

WEICONLOCK® AN 301-70

Certified to
NSF/ANSI 61

ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onaylı

30170150

50 ml

WEICONLOCK® AN 301-72

Certified to
NSF/ANSI 61

ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onaylı
Gaz sistemlerinde anaerobik sızdırmazlık ürünleri WEICONLOCK için DIN-DVGW onaylı sertifika.

30172150

50 ml

30243150

50 ml

30620150

50 ml

WEICONLOCK® AN 302-43
WEICONLOCK® AN 306-20

*Mevcut diğer renk seçenekleri için Bkz. sayfa 6

Art.-No.

Prüfinstitut

TZW

Almanya Sağlık Bakanlığı‘nın D2 sızdırmazlık alanındaki KTW gerekliliklerinin (içme suyu) yerine
getirildiğine dair kontrol sertifikası.
Gaz sistemlerinde anaerobik sızdırmazlık ürünleri WEICONLOCK için DIN-DVGW onaylı sertifika.

Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
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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 3
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
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phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
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WEICON Czech Republic s.r.o.
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stü

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com

it e
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phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz
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Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

n
Alma

k

Gıda, İlaç ve
Kozmetik alanları için
WEICON ürünleri
Ürün Kodu. 10900701-420000

Yetkili satıcınız:

Burada yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadırlar. Münferit uygulama koşullarının bilgimiz, denetimimiz ve sorumluluğumuzun ötesinde olması nedeniyle, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın verilmiştir. Genel
Satış Koşullarımız uyarınca ve onlara bağlı olarak, ürünlerimizin hatasız ve sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Ancak, söz konusu ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için uygulamalı testler ile öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.Testler üzerinden bir hak iddia edilemez. Yanlış veya
uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir
BL/10900701-420000/010/17/2.5

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

