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Poznámka: Veškeré specifikace a doporučení 
uvedené v tomto dokumentu nesmí být 
považovány za zaručené vlastnosti produktu. 
Vycházejí z našich laboratorních testů 
a z praktických zkušeností. Vzhledem k 
tomu, že jednotlivé aplikační podmínky 
jsou specifické a mimo naše znalosti, 
kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace 
poskytovány bez závazku. Zaručujeme trvale 
vysokou kvalitu našich výrobků v souladu s 
našimi Všeobecnými prodejními podmínkami. 
Přesto  doporučujeme vlastní adekvátní 
laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, 
zda dotyčný produkt splňuje požadované 
vlastnosti. Uživatel nese odpovědnost za 
nevhodné nebo jiné než určené aplikace.
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Těsnění trubkových 
a hrubých závitů

Nenašli jste vhodné
lepidlo? 

Použijte náš vyhledávač lepidel
pro optimální řešení!

Správné LEPIDLO jedním KLIKEM

Ry
chlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

AN 302-80
· vyšší viskozita
· vysoká pevnost
· těžce demontovatelné

20 ml
30280020

50 ml
30280150

200 ml
30280200

AN 302-43

AN 302-44

AN 302-60

AN 302-70

AN 302-80

AN 306-10

AN 306-30

50°C

100°C

150°C

200°C

200
až

°C

VYHLEDAT. KLIKNOUT. LEPIT.
www.adhesive-finder.com

WEICONLOCK®

Anaerobní lepidla a těsnění



WEICONLOCK®

AN 306-10

AN 306-30

Spojování dílů jako 
ložiska, hřídele, pouzdra

· střední viskozita
· vysoká pevnost
· těžce demontovatelné

· vyšší viskozita
· vysoká pevnost
· těžce demontovatelné

20 ml
30243020

20 ml
30630020

50 ml
30243150

50 ml
30630150 

AN 302-43
· vyšší viskozita
· střední pevnost
· demontovatelné
 normálním nářadím

10 ml
30243110 

20 ml
30243020

50 ml
30243150

200 ml
30243200

200 ml
30243200

200 ml
30630200

AN 302-70
· střední viskozita
· vysoká pevnost
· těžce demontovatelné

10 ml
30270110

20 ml
30270020 

50 ml
30270150 

200 ml
30270200

Zajištění závitů

AN 302-44
· vyšší viskozita
· střední pevnost
· demontovatelné 
 normálním nářadím

20 ml
30244020

50 ml
30244150

200 ml
30244200

Ry
chlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

Ry
chlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

Ry
chlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

AN 302-60
· střední viskozita
· vysoká pevnost
· těžce demontovatelné

20 ml
30260020 

50 ml
30260150 

200 ml
30260200  

Ry
chlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

Anaerobní lepidla a těsnění

WEICONLOCK®

Spec iá l ně  nav r žené  p ro 
hospodárné zajištění závitů, 
spojování dílů jako ložiska, 
h ř í d e l e ,  p o u z d r a .  P o 
vytvrzení je lepidlo odolné 
prot i  v ibrac ím,  nárazům, 
chemikáliím, rozpouštědlům a  
teplotám od -60°C do +200°C.
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
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BAM testováno a vyhodnoceno v 
souladu s bezpečností - dle letáku 
M 031-1 “Seznam nekovových 
materiálů kompatibilních s kyslíkem” 
(DGUV informace 213-078) BG RCI

200
až °C


