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ERGO CONNECTOR

PRO VŠECHNY WEICON 

PRESSPACK 
PRODUKTY

 ERGONOMICKÉ 
  manipulace 

 180° APLIKACE 
 díky dvoucestnému závitu 

 IDEÁLNÍ ÚHEL 
 pro perfektní aplikace 

 BEZPEČNÉ A FLEXIBILNÍ 
 koncovku lze bezpečně přichytit. 

 Kompatibilní s dávkovací špičkou a štětcem WEICON. 

 INOVACE             

          ERGO CONNECT 
PRESSPACK PRODUKTY

Ergonomická aplikační špička pro  
WEICON Presspack produkty.

Aplikační špička Ergo Connect byla vyvinuta speciálně 
pro nádoby Presspack. Díky nové špičce je aplikace 
ještě pohodlnější a efektivnější. Optimalizovaná geometrie 
úhlu zajišťuje práci bez únavy i po delší dobu.

Dvoucestný závit umožňuje aplikační rádius 180°. Při 
aplikaci lze krytku jednoduše nasadit na konektor, 
takže se nemůže ztratit. Ergo Connect je kompatibilní s 
dávkovacími špičkami WEICON a hlavicí se štětcem.

S Presspackem lze produkty WEICON aplikovat pouze 
jednou rukou vertikálně, horizontálně a nad hlavou. 
Druhá ruka je volná pro podporu nebo stabilitu – což 
zvyšuje bezpečnost práce. Po odstranění plomby, 
která je viditelná, lze uzávěr plynule otáčet z MIN 
do MAX pro stanovení dávkovaného množství.

To umožňuje velmi přesné dávkování. Otočením uzávěru 
zpět na MIN se ventil opět úplně uzavře, zastaví se 
dávkování produktu a ochrání se před náhodným 
uvolněním. Tímto způsobem je zcela zabráněno znečištění 
způsobenému odkapáváním. Patentovaný 2-pístový 
systém se dvěma zcela samostatnými komorami odděluje 
pohonnou látku od produktu. Tímto způsobem je Presspack 
zcela vyprázdněn a nedochází k plýtvání materiálem.

 13955072 

 Dávkovací špičky 10 kusů 

 13890002 

 Presspack Ergo-  
 Connect 10 kusů 
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Víceúčelové vysoce pevné lepidlo a tmel

Víceúčelové, trvale elastické, rychle vytvrzující a vysoce  
pevné 1-K lepidlo a tmel na bázi SMP. Neutrální  
vytvrzování, zcela odolný vůči povětrnostním vlivům,  
velmi nízké emise a zápach, bez silikonu, isokyanátu a 
rozpouštědel. Testováno a schváleno pro použití v  
potravinářských oblastech a pro ventilační a klimatizační 
zařízení dle VDI 6022. Splňuje požadavky Mezinárodní  
námořní organizace IMO FTPC část 2+5.

WEICON Flex 310 M® ProSeal velmi dobře drží i na  
práškově lakovaných, lakovaných, galvanizovaných,  
eloxovaných, chromátovaných a žárově zinkovaných 
površích. Rozsah přilnavosti: kov, plasty, přírodní kámen, 
beton, zdivo, omítky, dřevěné podlahy, sklo a mnoho 
dalších. Tmel má vysokou odolnost proti plísním, je  
kompatibilní s přírodním kamenem a lze jej použít v  
mnoha oblastech, jako je výroba potravin a nápojů,  
konstrukce vzduchotechniky a ventilace, námořní  
průmysl, sanitární zařízení, nebo stavebnictví.

Kromě toho lze WEICON Flex 310 M® ProSeal použít v 
jiných průmyslových oblastech, jako je konstrukce nádrží 
a přístrojů, karoserie automobilů, kontejnerů a vozidel, 
konstrukce potrubí a armatur, energetický a  
elektrotechnický průmysl, zvuková izolace a v  
plastikářství. 

FLEX 310 M®

 ► vhodné pro námořní ventilační systémy 

 ► pro aplikace v citlivých oblastech 

 a pro systémy větrání místností 

 ProSeal 

FLEX 310 M®

 Seal 

 ► požární odolnost až 120 minut 

 ► splňuje nejvyšší standardy 

 v námořní požární ochraně 

 a konstrukci kolejových vozidel 

Technické údaje FireSeal

EU registrace (MED)

 DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 

EU registrace (MED)

 ► 310 ml 
  13375310 
betonově šedý

Báze  silanem modifikovaný polymer
Přetíratelný  ano, doporučené předběžné testy
Typ vytvrzení  vytvrzuje vlhkostí
Textura  pastovitý 
Tixotropie/odkapávání  
DIN EN ISO 7390 ≤ 3 mm 
Hustota 1,47 g/cm³ 

Podmínky vytvrzování +5 °C až +40 °C a
  při  30% až 95 % rel. vlhkost vzduchu
Zpracovací teplota  +5 °C až +40 °C 
Rychlost vytvrzení  
v prvních 24 hodinách  3,0 mm 
Doba zpracovatelnosti  ~12 Min. 

Pevnost v tahu  1,5 N/mm² 
Pevnost v tahu samotného lepidla   
a těsnění ISO 37 1,5 N/mm²  
Pevnost ve smyku   
DIN EN 1465/ASTM D 1002  1,2 N/mm² 
Prodloužení do přetržení (v tahu)  225 % 
Absorpce pohybu max.  20 % 
Změna objemu DIN 52451 ≤ 3 % 
Tvrdost (Shore A) DIN ISO 7619 26 
Teplotní odolnost  -40 °C až +90 °C 
Kategorie stavebních materiálů  
EN 13501-1 E 
Požární odolnost  <120 Min. 
Doba trvanlivosti 18 měsíců 

Flex 310 M® FireSeal je trvale elastické lepidlo a tmel na 
bázi SMP s požární odolností až 120 minut. Testováno 
a klasifikováno pro všechny struktury spojů podle EN 
1366-4. 

Nátěrově kompatibilní tmel s velmi malým objemovým 
smrštěním splňuje nejvyšší nároky z hlediska požární 
ochrany, jako jsou požadavky Mezinárodní námořní 
organizace IMO FTPC Parts 2+5 stejně tak i pro 
kolejová vozidla podle DIN EN 45545-2 R22/23 HL3.  
Velmi nízké emise umožňují bezpečnou vnitřní aplikaci. 
Flex 310 M FireSeal velmi dobře drží i na práškově 
lakovaných, lakovaných, galvanizovaných, eloxovaných, 
chromátovaných a žárově zinkovaných površích. Je vhodný 
pro použití na kov, plasty, beton a dřevo.

Lepidlo a tmel lze použít v mnoha oblastech. Je vhodný pro 
protipožární přepážky a kryty, pro spoje nekonstrukčních 
prvků s požadavky na požární odolnost, pro připojovací 
spoje a pro těsnění kabelových kanálů, otvorů potrubí a 
pouzder.

Flex 310 M FireSeal lze použít i v jiných průmyslových 
oblastech, jako je konstrukce vozidel a karoserií, konstrukce 
kontejnerů, konstrukce přístrojů a armatur, energetický a 
elektrotechnický průmysl, izolační technika a plastikářství.

Přetíratelný  pouze "mokrý na mokrý"
  nejpozději do 3 h
Zpracovací teplota  +5 °C až +40 °C
Rychlost vytvrzení Jednotka
v prvních 24 hodinách  2 - 3 mm
Doba zpracovatelnosti  25 Min. 
Pevnost v tahu ISO 37 1,6 N/mm² 
Prodloužení do přetržení (v tahu)
DIN 53504/ASTM D412 600 % 
Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C
Doba trvanlivosti  18 měsíců

Technické údaje ProSeal

 ► 310 ml
 13372310 

šedý
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EASY-MIX

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 je 2-komponentní konstrukční 
lepidlo na bázi methylakrylátu. 

Díky svému transparentnímu vytvrzení je zvláště vhodné pro vizuálně 
atraktivní, vysoce pevné lepení nízkoenergetických plastů, jako jsou 
PE, PP a TPE. Díky svému speciálnímu složení je lepidlo vhodné 
pro spoje s nulovou spárou a pro spojování povrchů s extrémně 
malými lepenými spárami menšími než 0,2 mm.

Strukturální lepidlo má rychlý nárůst pevnosti a vysokou finální 
pevnost. Je nárazuvzdorné, odolné proti stárnutí, chemicky odolné 
a mírně tixotropní. PE-PP 50 má krátkou dobu zpracovatelnosti 
šest minut a dobu zpracování dvanáct minut. Nanáší se systémem 
1:1 a nevyžaduje předúpravu lepených ploch, protože lepidlo má 
integrovaný primer.

Pro aplikaci produktu Easy-Mix je nutná dávkovací pistole  
Easy-Mix D 50.

 ► 50 ml
 10665050 

 Dávkovací pistole D50 

 10653050 

 Quadro mísicí špička 

 10650005 

WEICON Easy-Mix HT 250 je 2-složkové lepidlo na bázi 
epoxidové pryskyřice s vysokou teplotní odolností do +200°C 
(+356°F); krátkodobě do +250°C. 

Systém 2-K epoxidové pryskyřice vykazuje zvláště vysokou 
přilnavost na kovech a skleněných vláknech.   Jeho vynikající 
vhodnost pro speciální aplikace je prokázána vysokou tepelnou 
vodivostí v kombinaci s vysokou teplotní odolností. 

Lepidlo si zachovává přes 80 % své pevnosti i při trvale vysokých 
teplotách. To umožňuje lepení komponentů, které jsou po vytvrzení 
termolakované (práškové lakování). Lepidlo z epoxidové pryskyřice 
má vysokou odolnost vůči agresivním látkám, jako je horká a 
studená voda, motorový olej a glykol. Pro aplikaci produktu  
Easy-Mix je nutná dávkovací pistole Easy-Mix D 50.

 ► vysoká teplotní odolnost +250 °C 

 ► vysoká tepelná vodivost  

 ► dlouhá doba zpracování  

UL-TESTED

 Dávkovací pistole D50 

 10653050 

 Helix mísicí špička 

 10650006 

 PE-PP 50 

EASY-MIX

 HT 250 
Ideální lepidlo pro

PRÁŠKOVÉ

LAKOVÁNÍ

 ► transparentní 
 ► pro plasty s nízkou povrchovou energií 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► pro malé spojovací spáry 

 ► není nutná žádná předúprava 

NOVÁ

FORMULACE

 až do +100°C 

Technické údaje Easy-Mix PE-PP 50

Vlastnostni 
Báze methyl methakrylát
Textura pastovitý 
Odstín po vytvrzení transparentní

Zpracování 
Mísicí poměr pryskyřice/tvrdidlo 1:1
Hustota směsi 1,00 g/cm³
Přemostění spáry  0,0 - 1,0 mm 

Vytvrzení 
Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F) 6 Min. 
Manipulační pevnost (35% pevnost) po 12 Min.
Konečná pevnost (100% pevnost) po 24 h 

Mechanické vlastnosti po vytvrzení 
Pevnost ve smyku pro materiál o tloušťce 1,5 mm DIN EN 1465
 Ocel 1.0338 pískovaná  12 MPa 
 Nerezová ocel V2A pískovaná 11 MPa 
 Hliník pískovaný  12 MPa 
 Žárově zinkovaná ocel 7 MPa 
 PVC-tuhý zdrsněný 12 MPa 
 CFK  12 MPa 
 ABS  3 MPa 
 PC (Polycarbonate)  6 MPa 
 GFK 15 MPa 
 PMMA  8 MPa 
 Polyamid 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (Polypropylene) 8 MPa 

Tepelné parametry
Teplotní odolnost  -55 °C až +80 °C
  krátkodobě až +100 °C

1:1 
System  ► 50 ml

 10650855 

Technické údaje Easy-Mix HT 250

Vlastnostni 
Báze epoxidová pryskyřice
Konzistence viskózní 
Odstín světle šedý

Zpracování 
Zpracovací teplota +10 °C až +40 °C
Vytvrzovací teplota +10 °C až +50 °C
Mísicí poměr podle objemu  2:1
Viskozita směsi při +20 °C   38.000 mPa·s
Hustota směsi  2,1 g/cm³
Přemostění spár do max.  4 mm

Vytvrzení 
Doba zpracovatelnosti při 20 °C, 10 ml dávka 150 Min. 
Odolný proti opotřebení (50% pevnost) po 14 h
Konečná pevnost (100 % pevnost) po 24 (0,5 h | 80 °C) h

Mechanické vlastnosti po vytvrzení
(24 h RT + 30 Min. 80 °C) 
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-2 50 MPa 
Roztažnost do přetržení (tah) DIN EN ISO 527-2 2,9 % 
Tvrdost (Shore D) DIN ISO 7619 > 90 

Pevnost ve smyku pro materiál o tloušťce 1,5 mm DIN EN 1465

 Ocel 1.0338 pískovaná  20 MPa 
 Hliník pískovaný  15 MPa 
 ABS 6 MPa 
 PC (Polycarbonate)  4 MPa 
 GFK 10 MPa

Tepelné parametry
Teplotní odolnost  -50 °C až +200 °C
  krátkodobě až +250 °C
Tg po vytvrzení při RT (DSC)  ~ +65 °C
Tg po temperování (při 80 °C) +130 °C
Koeficient tepelné roztažnosti ISO 11359  5·10^-5K^-1 1/m·K
Tepelná vodivost  1,4 W/m·K

Elektrické parametry
Dielektrická pevnost DIN EN 60243-1 (20°C) >24 kV/mm
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 Keramická 
 ochrana při svařování 

Pro svařovací procesy MIG/MAG 

separační prostředek odolný vůči vysokým 
teplotám ochranný povlak pro MIG/MAG 
svařovací procesy 

WEICON Keramická ochrana při svařování je vysoce 
kvalitní separační prostředek a lubrikant, který je 
vhodný pro extrémně vysoké tlaky a teploty.

Sprej je keramický ochranný povlak pro svařovací 
procesy MIG/MAG. Vytváří suchý film, který zabraňuje 
přilnutí okují při svařování. Tímto způsobem jsou 
chráněny svařovací hroty a plynové trysky.

Použití spreje minimalizuje prostoje a přerušení 
výrobního procesu k čištění svařovacího zařízení. 
Keramická ochrana při svařování neobsahuje silikon.

 ► 400 ml
 11702400 

Chrání svařovací hlavy na svařovacích robotech, 
svařovací hroty a plynové trysky, stejně jako citlivá 
zařízení, kabely, senzory atd. před přilnutím okují při 
svařování.

Je také vhodná pro aplikace při plazmovém a 
laserovém řezání, tvrdého pájení, vytlačování hliníku, 
slévárenství, metalurgii, sklářském průmyslu a 
konstrukci vysokoteplotních pecí.

pro citlivé 
oblasti

 Ošetřující sprej A7 

Ochrana nerezových materiálů sprej byl 
speciálně vyvinutý pro čištění, ochranu a péči o 
kartáčované, matné a leštěné nerezové povrchy 
v citlivých oblastech. 

Speciální sprej lze použít v potravinářském a 
nápojovém průmyslu, v kuchyních jídelen i ve 
farmaceutickém a lékařském průmyslu.

Sprej má registraci NSF (A7) a lze jej použít v 
oblastech zpracování potravin. Odstraňuje šmouhy 
a otisky prstů, snižuje oxidaci a korozi, čistí i větší 
povrchy bez šmouh, zanechává dlouhotrvající a 
vodoopudivou ochrannou vrstvu. Působí antistaticky 
a drží i na svislých plochách.

 ► čištění, péče a ochrana 

Nonfood Compounds
Program Listed A7

Registration 165294

 Testovací sprej kouřových čidel 
Testovací sprej  je ideální  pro rychlé a 
spolehlivé testování funkčnosti optických nebo 
fotoelektrických hlásičů kouře.

Použití testovacího aerosolu s nízkou hořlavostí 
nezašpiní detektory kouře, protože sprej se zcela 
odpaří bez zanechání zbytků.

WEICON Testovací sprej kouřových čidel nehořlavý 
se velmi snadno aplikuje a lze jej použít všude tam, 
kde jsou instalovány fotoelektrické detektory kouře 
– například v lodním průmyslu, v průmyslových 
závodech, veřejných institucích nebo soukromých 
domácnostech.

 nehořlavý 

zusätzl
ich

 e
rh

äl
tli

ch
 / additionally available 

Zápach rozpouštědlo
Vlastnosti  výborná přilnavost
Odstín  bílý
Bez silikonu ano
Doba trvanlivosti  24 měsíců

Technické údaje Keramická ochrana při svařování

 ► 250 ml
 11641250 

Zápach alkohol
Vlastnosti  nízká hořlavost,
  odpařuje se beze 
  zbytků
Bez silikonu ano
Doba trvanlivosti 24 měsíců

Technické údaje Testovací sprej kouřových čidel nehořlavý

 ► 400 ml
 11591400 

Zápach téměř bez zápachu
Odstín  bezbarvý, transparentní
Teplotní odolnost  -5 °C až +200 °C
Doba trvanlivosti  24 měsíců

Technické údaje Ochrana nerezových materiálů sprej A7
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WEICON PLASTIKOVÁ OCELWEICON PLASTIKOVÁ OCEL

POVRSTVENÍPOVRSTVENÍ

 GL 

tekutá | plněná keramikou | ochrana 
proti opotřebení | povrchový nátěr 

Systém epoxidové pryskyřice WEICON 
Keramika HC 220 poskytuje vysokou 
odolnost proti otěru a slouží jako ochrana 
proti opotřebení u silně namáhaných 
povrchů.
 
Je teplotně odolná do +220 °C, tekutá, 
plněná keramikou, odolná vůči chemikáliím 
a má vysokou přilnavost. Keramiku HC 220 
lze snadno aplikovat štětcem a nanášet na 
velké plochy. Systém epoxidové pryskyřice 
je nekorozivní, anti-magnetický a vytvrzuje 
prakticky bez smrštění. Produkt lze použít 
ve strojírenství, ve strojních zařízeních a v 
mnoha dalších oblastech průmyslu, kde je 
vysokoteplotní zátěž součástí každodenní 
práce. 

 ► 0,2 kg
 10120002 

 ► 0,5 kg
 10120005 

 ► 2,0 kg
 10120020 

 Keramika 
 HC 220 

tekutý | minerální plnivo|  
ochrana proti opotřebení | kontrolní 
vrstva | teplotně odolný do +180 °C 

Systém epoxidové pryskyřice WEICON 
GL-S poskytuje vysokou odolnost proti 
otěru a slouží jako ochrana proti opotřebení 
u silně namáhaných povrchů. Je tekutý, 
roztíratelný (lze nanášet štětcem), má 
vysokou počáteční pevnost, je plněn 
minerály a odolný vůči chemikáliím.

WEICON GL-S je také vhodný pro vytvoření 
struktury systému v kombinaci s WEICON 
Keramikou BL. Díky dlouhé době přetírání 
pět hodin je GL-S zvláště vhodný pro 
aplikace při vyšších okolních teplotách nebo 
pro větší plochy. Různé barvy Keramiky BL 
(modrá) a GL-S (tmavě zelená) usnadňují 
zjištění stupně opotřebení při vizuálních 
kontrolách.

 ► 0,2 kg
 10705002 

 ► 0,5 kg
 10705005 

 ► 2,0 kg
 10705020 

 ► vysoká teplotní odolnost +220 °C  ► pomalu vytvrzující 

pomalá

minerální plnivo| krátká doba 
zpracování | extrémně odolný 
proti opotřebení | teplotně odolný 
až do +180 °C (356 °F) 

Systém epoxidové pryskyřice WEICON 
GL poskytuje vysokou odolnost proti otěru 
a slouží jako ochrana proti opotřebení u 
silně namáhaných povrchů. Je tekutý, 
má vysokou počáteční pevnost, je plněný 
minerály a je odolný vůči chemikáliím. 

Je zvláště vhodný pro ošetření silně 
namáhaných skříní čerpadel, jako ochrana 
proti opotřebení kluzných ložisek, skluzů, 
trychtýřů a potrubí a pro opravy odlitků, 
ventilů a lopatek ventilátorů. 

Produkt lze použít ve strojírenství a průmyslu 
a v mnoha dalších průmyslových odvětvích. 
WEICON GL je také vhodný pro vytvoření 
struktury systému v kombinaci s WEICON 
Keramikou BL. Díky různým barvám obou 
systémů ochrany proti opotřebení lze 
během vizuální kontroly snadno určit stupeň 
opotřebení.

 ► stříkatelná 

V KOMBINACI S 
WEICON KERAMIKA BL

PERFEKTNÍ JAKO 
KONTROLNÍ VRSTVA

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

WEICON Licí pryskyřice 
Plus 90

epoxid
neplněné

tekutá
křišťálově čirá

Technické údaje

Vlastnostni 
Báze
Plnivo
 
Konzistence 
Odstín

Zpracování 
Teplota zpracování
Teplota komponentů
Relativní vlhkost vzduchu
Mísicí poměr podle hmotnosti
Mísicí poměr podle objemu
Viskozita směsi při +25°C 
Hustota směsi
Spotřeba při tloušťce vrstvy 1,0 mm
Max. tloušťka vrstvy na pracovní krok

Vytvrzení 
Doba zpracovatelnosti při 20 ° C, 500 g balení 
Opakovaná aplikace možná po (pevnost 35%)
Schopný nést mechanické zatížení (pevnost 80%) 
Konečná pevnost  (100% pevnost)
Smrštění

Mechanické vlastnosti po vytvrzení
Pevnost v tahu 
Prodloužení do přetržení (v tahu) 
E-modul (v tahu) 
Pevnost v tlaku
Pevnost v ohybu
Tvrdost (Shore D)

Adhezní pevnost Taber test DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg, 1000 rot.) 

Pevnost ve smyku pro materiál o tloušťce 1,5 mm DIN EN 1465

 Ocel 1.0338 pískovaná  
 Pískovaná nerezová ocel V2A  
 Hliník pískovaný
 Pozinkovaná ocel 

Tepelné parametry
Teplotní odolnost
Tg po vytvrzení při RT (DSC) 
Tg po temperování (při 120°C) (DSC)
Teplota tepelné výchylky
(Koeficient tepelné roztažnosti) ISO 11359 
Tepelná vodivost
Tepelná kapacita

Elektrické parametry
Odolnost DIN EN 62631-3-1 

magnetický

+20°C až +25°C
> 3°C nad rosným bodem
max. 85%
100:47
100:53
180-230 mPa·s 
1,1 g/cm³ 
1,1 kg/m² 
90 mm

30-35 hodin 
2,5 dne 
4 dny 
14 dní 
0,35 %

33 N/mm²
3,6 %
1,097N/mm²
30 MPa
10 MPa
73±3
-
-

15 MPa
12 MPa 
10 MPa 
12 MPa

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

2,26·10^14 Ωm
ne

WEICON GL-S

epoxid
karbid křemíku 
křemičitan zirkoničitý 
tekutý
zelený

+15°C až +40°C
> 3°C nad rosným bodem
max. 85%
100:8
100:15
23,000 MPa 
1,8 g/cm³ 
1,8 kg/m² 
10 mm

55 Min. 
5 h 
8 h 
12 h 
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 až +180 °C 
~ +52 °C 
+69°C 
+55°C
-
0,6 W/m·K 
0,91 J/(g·K)

5,8·10¹¹ Ωm 
ne

WEICON Keramika 
HC 220

epoxid
karbid křemíku 
křemičitan zirkoničitý 
tekutý
tmavě šedý

+15°C až +40°C
> 3°C nad rosným bodem
max. 85%
100:10
100:16
~ 30.000 mPa·s 
1,7 g/cm³ 
1,7 kg/m² 
10 mm

~ 45 min. 
~ 4 h 
~ 6 h 
~ 10 h 
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 až +220°C 
~ +50 °C 
+130°C 
+130°C
70·10^-6K^-1
-
-

-
ne

WEICON GL

epoxid
s minerálním plnivem

tekutý
zelený

+15°C až +40°C
> 3°C nad rosným bodem
max. 85%
100:20
100:26
13.000 mPa·s 
1,3 g/cm³ 
1,3 kg/m² 
10 mm

30 min. 
3,5 h 
6 h 
8 h 
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 až +180°C 
~ +62 °C 
+130°C 
+125°C
-
-
-

-
ne

 Licí pryskyřice PLUS 90 

KŘIŠŤÁLOVĚ
ČIRÁ

nízká viskozita | křišťálově čirá| zalévací hmota | tloušťka vrstvy až 90 mm 

Systém epoxidových pryskyřic WEICON Licí pryskyřice Plus 90 je 
zalévací hmota s krystalicky čirým vytvrzením. Její speciální složení 
umožňuje tloušťku vrstvy až 90 mm. Směs lze také použít k nátěru 
citlivých povrchů a jako ochranu před poškozením.

Licí pryskyřice má nízkou viskozitu, vysokou mechanickou stabilitu, 
je odolná proti rázu, má vysokou odolnost vůči vlhkosti a dobrou 
odolnost proti UV záření. Lze velmi dobře opracovat ručně i strojně 
– ať už broušením, pilováním nebo vrtáním. 

 ► 0,2 kg
 10523002 

 ► 0,5 kg
 10523005 

 ► 1,0 kg
 10523010 

Licí pryskyřice Plus 90 je zvláště vhodná pro aplikace s vysokými 
vizuálními požadavky. Ať už jde o výrobu designových předmětů, 
výrobu nábytku, veletržní výstavbu, stavbu jachet a lodí, zpracování 
dřeva, umělecké řemeslo nebo zahradnictví a krajinářství - licí 
pryskyřice je vhodná pro širokou škálu aplikací.

WEICON PLASTIKOVÁ OCELWEICON PLASTIKOVÁ OCEL

ZALÉVACÍ HMOTAZALÉVACÍ HMOTA

    POVRSTVENÍ            ZALÉVACÍ HMOTA         

 GL-S 
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 Lepidlo ve spreji 
 tekuté 

 ► 1 L
 15800001 

všestranné použití | čisté | snadná aplikace

WEICON Lepidlo ve spreji je vysoce kvalitní lepidlo obsahující 
rozpouštědla a na bázi syntetického kaučuku. V závislosti na 
způsobu zpracování jej lze použít jako kontaktní i jako montážní 
lepidlo. Lepidlo spolehlivě lepí papír, karton, textil, plsť, dřevo, kovy, 
kůži, tvrdou pěnu, pěnovou pryž a mnoho plastů.

Lepidlo ve spreji má nízkou viskozitu, krátkou dobu odvětrání 
a konečné pevnosti dosáhne po cca 24 hodinách. Lepidlo lze 
nanášet štětcem nebo stříkací pistolí. WEICON Lepidlo ve spreji 
je velmi všestranné a vhodné pro průmyslové použití, řemeslníky 
i pro domácí použití. 

 ► 20 L
 15800020 

propro  
lepenílepení

velkých plochvelkých ploch

 Čistič M 

klasifikován jako bezpečný | rychleschnoucí | nehořlavý 

WEICON Čistič M čistí a odmašťuje všechny kovy, plasty, pryž, 
sklo, keramiku, dřevo nebo lakované a povrstvené povrchy. Je 
výkonný a přesný při čištění mastnoty, oleje, pryskyřice, sazí, vosku, 
separačních činidel, formovacích látek, chladicích maziv a také 
zbytků etiket a lepidel.

Čistič M je připraven k použití, rychleschnoucí, nehořlavý a 
klasifikovaný jako zdravotně nezávadný. Použití čističe je snadné a 
bezpečné. Lze jej použít například k čištění a odmašťování strojních 
součástí a nástrojů. Speciální složení ze speciálních povrchově 
aktivních látek a alkoholů neobsahuje žádné silikonové odpěňovače, 
je nemastný a významně tak přispívá k procesně bezpečnému 
čištění součástí ve výrobních procesech. 

 ► 5 L
 15225005 

 ► 10 L
 15225010 

 ► 28 L
 15225028 

 ► 1 L
 15225001 

 ► klasifikován jako bezpečný 

 ► rychleschnoucí 

 ► nehořlavý 
 ► připraven k použití 

MÍRNÝ

 Finální čištění v sériové výrobě  

 plastových dílů  

 Odstraňování řezných olejů ze  

 strojních součástí  

Zápach téměř bez zápachu
Odstín  bezbarvý
Hustota  0,98 g/cm³
Bod vzplanutí  ~ 40 °C 
Hodnota pH  10,8 
Doba trvanlivosti min. 12 měsíců

Technické údaje Čistič M

Zápach rozpouštědlo
Odstín  béžový
Doba trvanlivosti min. 12 měsíců

Technické údaje Lepidlo ve spreji tekuté

1312



 NYNÍ DOSTUPNÉ V DALŠÍCH 

 ŠIKOVNÝCH VARIACÍCH 

 Naše produkty

tekutý | samonivelační | 
certifikát ISEGA

 Flex 310 M® tekutý  černý 

Flex 310 M® tekutý černý je samonivelační, 
1-komponentní licí a nátěrová hmota na 
bázi polyoxypropylenu. Výrobek je po 
vytvrzení trvale elastický a přetíratelný. 
Flexibilní lepidlo a tmel vytvrzuje bez 
zápachu, je odolný proti povětrnostním 
vlivům a UV záření, má vynikající odolnost 
proti stárnutí a neobsahuje silikon.

Flex 310 M® tekutý černý lze použít v 
různých aplikacích pro lepení a těsnění 
mnoha různých materiálů, jako jsou kovy, 
mnoho plastů, keramika, dřevo, sklo 

 ► 310 ml
 13706310 

černý

nebo kámen, a pro izolaci a impregnaci. 
Flexibilní lepidlo a tmel lze použít i v jiných 
průmyslových oblastech, jako je konstrukce 
nádrží a přístrojů, karoserie automobilů, 
kontejnerů a vozidel, konstrukce potrubí 
a armatur, energetický a elektrotechnický 
průmysl, zvuková izolace a izolační technika 
a v plastikářském sektoru.

 Silikon LP 

acetoxy vytvrzování | schválení 
pro pitnou vodu | registrace NSF 

Testováno Hygienickým ústavem 
Porúří podle směrnice KTW
Spolkovou agenturou pro životní 
prostředí Německa.

 ► 310 ml
 13008310   
transparentní

 Bio-Fluid 

vysoce čistý minerální olej |  
NSF registrace

 ► 200 ml
 11600200   

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

 Detektor trhlin set 

Normy a předpisy 
Testováno podle DIN EN ISO 3452-2.  Nízký 
obsah síry a halogenů podle DIN EN ISO 3452-2 
a ASME-Code, oddíl V, článek 6.  T641,07-2015.

WEICON Detektor trhlin set obsahuje: 
1 x 500 ml Čistič (11692500) 
1 x 500 ml Penetrant (11690500) 
1 x 500 ml Vývojka (11691500)

 11896900 

KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLAKYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

V 12 V 12 gg BALENÍ BALENÍ

 VA 1460 

 VA 1403 

 VA 1408 

 VA 180 HT 

 VA 200 HR 

 ► 12 g
 12250012   

 ► 12 g
 12252012   

 ► 12 g
 12253012   

 ► 12 g
 12750012   

 ► 12 g
 12755012   

PRIMERPRIMER
V 25 V 25 gg BALENÍ BALENÍ

 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   

bílý

 ► 500 ml
 11600500   

 ► 310 ml
 13333310 

bilý

1-K MS-Polymer
1,48 g/cm³
7.000 mPa.s

40 min. 
2 - 3 mm

43
400 % 
2,2 N/mm² 

po úplném vytvrzení

-40 °C až +90 °C

Nonfood Compounds
Program Listed S2

Registration 158659

Báze 1 K MS-Polymer
Hustota 1,00 g/cm³
Viskozita 20.000 mPa.s

Doby zpracovatelnosti* 160 Min. 
Rychlost vytvrzení (v prvních 24 h) 2 - 3 mm

Tvrdost (Shore A) DIN ISO 7619 20
Roztažnost do přetržení (tah) DIN ISO 7619 400 % 
Pevnost v tahu čistého lepidla a těsnění  1,5 N/mm² 

Přetíratelný (mokré barvy)  pouze “mokrý na mokrý”
  nejpozději do 3 h
Teplotní odolnost  -40 °C až +90 °C

Technické údaje Flex 310 M® tekutý  černý  bílý
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Distributor:

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


