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Aplikace:

• K utěsnění žlabů, kanalizačních  
 a drenážních potrubí, karavanů, 
 mobilhausů a lodí, střech a  
 oken, stěn bazénů a fólií
 rybníků, ventilačních šachet

Všestranné těsnění ve spreji
pro použití v interiérech a exteriérech

Všestranné těsnění ve spreji je plastická hmota se silnou 
přilnavostí pro utěsnění netěsností. Bylo vyvinuto speciálně 
pro utěsnění těch nejjemnějších trhlin v interiérech a exteriérech.

Všestranné těsnění ve spreji přilne 
k mnoha povrchům, jako je kámen, 
kov, plast, dřevo, smalt a mnoho 
dalších.

Nástřik je přelakovatelný, voděodolný, 
vůči počasí a UV záření odolný. 
Chrání kovy vůči korozi a je bez 
obsahu živic a silikonu.

Odstín šedý

Zápach rozpouštědlo

Odolnost vůči teplotám
- 50°C až 100°C
(-58 až +212°F)

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry bez asfaltu a silikonu

400 ml
11555400

2

Technické údaje

Trapézová plechová střecha

Spojovací díl (po nástřiku)

Spojovací díl (při aplikaci)

Plastický 
nástřik
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Aplikace:

• Sprej lze použít pro opravy
 žárově pozinkovaných dílů,  
 jako vysoce efektivní protikorozní 
 podklad např. při lakování
 karosérie, k nátěru svárových  
 a vrtaných otvorů a spojů, jako  
 vodivou mezivrstvu při bodovém
 svařování 

Galva sprej
V odstínu jako žárové pozinkování

Galva sprej je trvalou ochrannou vrstvou pro všechny kovové 
povrchy. Chrání kovy proti korozi, a rychle zasychá a vytváří 
pevně přilnavou vrstvu. Sprej je odolný vůči slané a čerstvé 
vodě a teplotám až do + 300°C (+ 572°F).

Odstín RAL 9006* ‘bílý hliník’

Zápach téměř bez zápachu

Odolnost vůči teplotám
-50 až +300 °C
(-58 až +572°F)

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry Test solnou mlhou > 450 hodin

Test solnou mlhou DIN EN ISO 9227

> 450 hodin
Institut für Korrosionsschutz
Dresden GmbH

400 ml
11005400

Aplikace:

• Sprej je vhodný na čištění
 dopravních pásů, které jsou v
 kontaktem s potravinami,
 například ve výrobních linkách  
 nebo v maloobchodních
 prodejnách

• Odstraňuje znečištění na skříních  
 strojů, čistí váhy, ploché obrazovky, 
 dotykové obrazovky, navigační  
 systémy a mnoho dalších

• Čistič pěny odstraňuje mnoho
 různých nečistot, jako jsou oleje  
 a tuky, otisky prstů, saze, nikotin,  
 prach i zbytky hmyzu

Pěnový čistič
pro potravinářský průmysl

WEICON Pěnový čistič je univerzálně použitelný a je vhodný pro 
čištění a odmašťování voděodolných povrchů a pro odstranění 
znečištění na plastových, skleněných a textilních površích.

Může být použit tam, kde nejsou 
povoleny kyselé nebo zásadité 
čistící prostředky.

Odstín bilý

Zápach citrus

Odolnost vůči teplotám -----

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry NSF A1 registrace

400 ml
11209400

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Po více než 450 hodinách, při 
zkoušce solnou mlhou dle DIN 
EN 922, kovové části ošetřené 
WEICON Galva sprejem nevy-
kazovaly žádnou korozi.

Díky registraci NSF A1 je Pěnový čistič vhodný pro použití v citlivých 
oblastech, jako je potravinářský a nápojový průmysl i ve farmaceutickém 
a kosmetickém průmyslu.

* odpovídá přibližně zadaným barvám RAL

Technické údaje Technické údaje

Novinky 2018
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Hledač netěsností sprej - viskózní Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný
k vyhledávání netěsností na tlakovém potrubí k vyhledávání netěsností na tlakovém potrubí

mrazuvzdorný až do -15˚C

400 ml
11653400

Bezpečný, snadný a rychlý způsob 
nalezení netěsností nebo skvrn na 
plynových potrubích. Lze použít při 
teplotách až do -15˚C.

WEICON Hledač netěsností sprej 
– viskózní  je rychlý, snadný a 
spolehlivý způsob, jak najít netěs-
nosti v potrubí a potrubích na plyn 
a stlačený vzduch

400 ml
11654400

jednoduchý.
rychlý.
účinný.

*  připravuje se

mrazuvzdornýviskózní

*

Aplikace:

• Sprej je použitelný všude tam,  
 kde se používá stlačený vzduch  
 nebo plynné látky

• Typické oblasti použití je potrubí,  
 hadice, armatury, šroubové  
 spoje, ventily a adaptéry

• na svislé plochy

Odstín bezbarvý

Zápach téměř bez zápachu

Odolnost vůči teplotám
0°C až + 50°C

(+32°F až +122°F)

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry pro aplikace na svislých plochách

Odstín bezbarvý

Zápach téměř bez zápachu

Odolnost vůči teplotám
-15°C až +40 °C
(-5°F až +104°F)

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry DVGW-testováno až do -15°C (-5°F)

Technické údajeTechnické údaje

• Sprej je použitelný všude tam,  
 kde se používá stlačený vzduch  
 nebo plynné látky

• Typické oblasti použití je potrubí,  
 hadice, armatury, šroubové  
 spoje, ventily a adaptéry

• jako bezpečnostní prvek pro
 plynové potrubí

Aplikace:

Tyto WEICON produkty jsou dostupné také jako kapaliny v balení 5 l, 10 l a 30 l.
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Silikonový tuk
Speciální mazadlo pro ventily, armatury a těsnění

Silikonový tuk je silně přilnavý, transparentní a má velmi 
dobrou kompatibilitu s plasty. Je vhodný na ventily, armatury 
a těsnění.

Díky své registraci NSF H1 je WEICON Silikonový tuk vhodný 
pro použití jako mazivo v citlivých oblastech, kde je 
možný nečekaný kontakt s potravinami. Může být použit 
v potravinářském a nápojovém průmyslu, v sanitárním a 
topenářském sektoru, ve farmaceutickém průmyslu i v sektoru 
těsnění.

Mazadlo je kompatibilní s mnoha materiály, je bez zápachu a 
chuti a má teplotní odolnost od -50°C do + 200°C.

WEICON Silikonový tuk je vhodný pro mazání plastů, pryžových 
částí a těsnění, ventilů, armatur a těsnění, strojů, zařízení, 
pomalu rotačních ložisek a jako montážní pomůcka pro 
O-kroužky.







Tuba            85 g 26350085

Dóza          450 g 26350045

Dóza         1,0 kg 26350100

Kyblík        5,0 kg 26350500

Kyblík      25,0 kg 26350925
Nonfood Compounds

Program Listed H1

TZW 
Technologiezentrum Wasser  
Karlsruhe Prüfstelle Wasser

BAM*¹

²

*  připravuje se
1  BAM testováno a hodnocena bezpečnost dle M 031-1 “Seznam nekovových  
   materiálů kompatibilních s kyslíkem” (DGUV informace 213-078) BG RCI
2  schválení pro kontakt s pitnou vodou dle KTW Německého národního zdravotního ústavu

WEICONLOCK SI 303-31  Těsnění trubkových a hrubých závitů
vysoce viskózní, nízká pevnost,
max. přemostění spáry 0.50 mm, -40°C až + 180°C

Nízká pevnost, trvale elastické těsnění trubkových a hrubých 
závitů pro plastové a kovové trubky, kde proudí studená nebo 
teplá voda. Je vhodný k použití jako tmel v citlivých oblastech, 
jako je potravinářský průmysl a oblast pitné vody.

WEICONLOCK SI 303-31 vytvrzující na bázi acetátu, 
1-složková silikonová těsnicí hmota, má dobrou chemickou 
odolnost, např. proti zředěným kyselinám a louhům, vhodný 
pro plastové závity a kombinace plast / kov, vysoká pevnost 
v roztržení, velmi dobrá odolnost vůči vlivům počasí, stárnutí 
a odolnost proti UV záření

Těsnění je vhodné pro potravinářský průmysl, např. 
V mlékárnách, na jatkách, při výrobě nápojů a potravin, v 
kuchyňských jídelnách a mnoho dalších.

* *

Nonfood Compounds
Program Listed P1 Tuba

85 ml
30331085

Technické údaje
Odstín bilý

Pro závitové spoje do M 80 R 3“

Vyplnění spáry max. mm 0,50 mm

Uvolňovací moment Nm (závit) < 1,5

Následný utahovací moment
Nm (závit)

< 0,5

Pevnost ve smyku N/mm²
(DIN 54452)

< 1

Ruční pevnost při pokojové
teplotě

24 h

Finální pevnost při
pokojové teplotě

3 dny
TZW 
Technologiezentrum Wasser  
Karlsruhe Prüfstelle Wasser

*2

SI 303-31 může být použit jako těsnění v oblasti pitné 
vody mezi keramickými krytinami a jako těsnění plastových 
závitových spojů u plastových trubek, kde proudí studená 
a teplá voda.

Mazání plastových převodů

Trvale
elastické

Novinky 2018
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Flex+bond ® Tekutý
samonivelační, 1-komponentní zalévací a
povrstvovací hmota

WEICON Flex+bond® Tekutý je samonivelační, 1-komponentní 
zalévací a povrstvovací hmota do tloušťky vrstvy až 10 mm.
Flex+bond tekutý vytvrzuje bez zápachu, báze MS-Polymer 
a je bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonu.

Lze použít k různým aplikacím, jako je zalévání v elektro 
průmyslu, zalévání kabelových spojů, izolační technologie, 
kovovýroba, konstrukce nádrží a přístrojů, při výrobě ventilů, 
ventilační a klimatizační technika.

extrémně nízká viskozita,
dobré penetrační vlastnosti
-60°C až +150°C (-76°F až +302°F) 

WEICONLOCK AN 302-91 proniká do nejjemnějších
prasklin v důsledku kapilárního efektu, spolehlivě 
těsní. Těsnění může také vyplňovat porozity ve 
svarových švech.

Vhodné pouze pro kovy.

85 ml
13354085

6

*
Tuba

Zakrytí dílů elektroniky

WEICONLOCK 302-91  Povrchové těsnění pro následné utěsnění vlasových trhlin

Alternativa pro PU /bez označení 
nebezpečnosti/, odlévání materiálů 
nebo silikonových systémů!

i

Nenašli jste vhodné
lepidlo?
Použijte náš Vyhledávač lepidel
pro optimální řešení!

Správné LEPIDLO jedním KLIKEM

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

*  připravuje se

50 ml
30291150

200 ml
30291200
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Těsnící tmel
Trvale elastické speciální těsnění

WEICON Těsnící tmel je trvale elastický speciální tmel s 
vynikajícími adhezními vlastnostmi. Vytvrzuje atmosférickou 
vlhkostí s prakticky žádným smrštěním. Těsnící tmel má 
velmi dobrou adhezi na ocel, hliník, sklo, keramiku a mnoho 
dalších materiálů.

Těsnící tmel má vynikající odolnost 
vůči vysokým teplotám, olejům a 
tukům, vůči tlaku, UV záření, stárnutí 
a je trvale elastický.

Speciální těsnění může být použito na 
motory a vodní pumpy, převodovky, 
nápravy, olejové vany atd.

Technické údaje
červený černý

Základ 1-složk. polysiloxan (acetát)

Hustota (g/cm³) 1,18 1,04

Viskozita pasta pasta

Způsob vytvrzení vytvrzuje pomocí vlhkosti

Podmínka pro vytvrzování
+5°C až +35°C (+41 až +95°F) a 30%

až 95% rel. vlhkost vzduchu 

Čas počátečního vytvrzování 
(min.):*

7 7

Rychlost vytvrzování
(v prvních 24 hod.):*

2-3 mm

Vyplnění spáry do max. 5 5

Max. šířka těsnicí spáry 25

Skladovatelnost 
+5°C až +25°C (+41 až +77°F) 

12 měsíců

Tvrdost Shore A
(DIN 53505/ASTM D 2240)

30 37

Roztažnost
ISO 37, S3A [%]

300 470

Pevnost v tahu
ISO 37, S3A [N/mm²]

2,5 N/mm²
(360 psi)

2,2 N/mm²
(320 psi)

Odolnost vůči teplotám
-40°C až +280°C

(-40 až +536°F) krátkodobě 
(cca 2 h) +300°C (+572°F)

-40°C až +280°C
(-40 až +536°F) krátkodobě 
(cca 2 h) +300°C (+572°F)

WEICON Urethan 80 pasta je dvousložkový polyuretanový 
tmel s vynikající mechanickou pevností pro rychlou opravu, 
povrstvení pryžových a kovových dílů, které jsou vystaveny 
nárazům, otěru, vibracím nebo pohybu. Vysoce
pružný a odolný proti opotřebení.

· opravy gumových dílů a dopravních pásů
· opravy gumových povlaků
· flexibilní ochrana proti opotřebení krytů čerpadel a oběžných kol
· rychlá oprava opotřebovaných těsnění a gumových válečků

Urethane 80 Putty

Pastovitý tmel s vysokou odolností vůči nárazu a 
proti otěru

0,5 kg
10518505

Technické údaje

Základ Polyuretan

Obsah kompletního
pracovního balení 0,5 kg

Směs (hmotn. %)
pryskyřice / tvrdidlo 100 : 25

Doba zpracovatelnosti
při +20°C (68°F) min. 20

Hustota směsi (g/cm³) 1,28

Viskozita při +25°C (77°F)
Pryskyřice / tvrdidlo (mPa.s)

2.000 
/ 40

Viskozita směsi při +25°C 
(77°F) (mPa.s) pasta

WEICON Urethan ve vytvrzeném stavu

Pevnost v tahu ISO 37 MPa (psi)
8,0

(1.200)

Roztažnost ISO 37 (%) 120

Odolnost proti přetržení (kN/m) 15

Tvrdost Shore A 80

Odstín po vytvrzení černý

Odolnost vůči teplotám -60°C až +90°C
(-76 až +194°F)

310 ml
30101310

černý

310 ml
30100310

červený

Novinky 2018

* Normální klima +23°C (+73°F) a relativní vlhkost vzduchu 50% podle DIN 50014.
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Montážní páska

transparentní
14100319

šedá
14050319

Transparentní
odolná vůči vlhkosti, odolná vůči UV záření, silná

WEICON Montážní páska transparentní je oboustranná, vysoce 
transparentní lepicí páska z čistého akrylátového lepidla. Páska 
je obzvláště vhodná pro vizuálně náročné lepení, kde musí být 
transparentní díly pevně uchyceny, v interiérech i exteriérech.

Transparentní lepicí páska přilne pevně a bezpečně k téměř všem 
hladkým povrchům, jako je sklo, plasty, ocel, hliník nebo dlaždice. 
Páska pracuje v teplotním rozmezí -40°C až +160°C (-40°F až 
+320°F) a je odolná vůči UV záření a vlhkosti. V kombinaci s 
lepidly a těsnicími přípravky WEICON může být použita jako 
upevňovací pomůcka pro hybridní lepení a zajišťuje bezpečné 
umístění spojovaných částí.

Montážní páska transparentní může být použita v mnoha různých 
odvětvích, jako jsou reklamní technologie, veletržní a výstavní 
výstavba, výroba kuchyní a nábytku, automobilový průmysl, 
karoserie automobilů a konstrukce vozidel, kovovýroba a elektro 
průmysl.

Šedá
extrémně silná přilnavost, na hladké povrchy, vysoká flexibilita

Montážní páska šedá je silná oboustranná lepicí páska z 
modifikované akrylové pěny. Páska je zvláště vhodná pro lepení 
nízkoenergetických plastů, jako jsou PE a PP, stejně jako pro 
práškově povrstvené povrchy. V kombinaci s WEICON lepidly a 
těsněními lze použít jako fixační prostředek pro hybridní lepení.

Vysoká flexibilita pásky dokonale kompenzuje napnutí při lepení 
kolem rohů. Montážní páska šedá má teplotní odolnost od -40°C 
do +120°C (-40°F až +248°F), je odolná proti UV záření, vlhkosti 
a je vhodná pro trvalé spoje v interiérech i exteriérech.

Montážní páska šedá může být použita při různých aplikacích v 
mnoha odvětvích, jako při výrobě karoserií automobilů, karavanů, 
v automobilovém průmyslu, v kovovýrobě, strojírenství, elektro 
průmyslu, v reklamním průmyslu, při stavbě lodí a námořním 
sektoru.

· zatížení 80 kg/m
· 3 m x 19 mm (délka x šířka)
· velikost středu/jádra 40 mm

· zatížení 85 kg/m
· 3 m x 19 mm (délka x šířka)
· velikost středu/jádra 40 mm

Návod k použití:
Pro dosažení optimálního výsledku musí být povrchy, které se 
mají lepit, čisté (Povrchový čistič), suché a co nejhladší. Teplota 
zpracování by měla být vyšší než 10°C. Montážní páska není 
vhodná pro tapety nebo jiné citlivé povrchy. Odstranění pásky 
může způsobit poškození podkladu.

Fixační pomoc v kombinaci s
WEICON lepidly a tmelem.i

Šedá Transparentní

Tloušťka 0,9 mm 0,5 mm

Roztažnost 750% 750%

Pevnost v tahu 10 N/cm 9 N/cm

Přilnavost k oceli* 20 N/cm 20 N/cm
T-Block pevnost v tahu vůči 
hliníku *

50 N/cm2 80 N/cm2

Dynamická síla ve smyku** 45 N/cm2 40 N/cm2

Statická pevnost ve smyku** > 10.000 min > 10.000 min

Rozsah teplot
-40°C až +120°C 
(-40°F až +248°F)

-40°C až +160°C
(-40°F až +320°F)

Technické údaje

85
kg/m

80
kg/m
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Odizolovač koaxu No. 1 F Plus
Rychlá demontáž a odizolování koaxiálních kabelů pouze 
jedním pracovním krokem

Integrovaná dodatečná funkce pro šroubování F-konektorů 
na kabel, stejně jako pro upevnění nebo uvolnění F-konektoru 
pomocí integrovaného šestihranného klíče (SW 11mm).

• odizolování všech běžných koaxiálních kabelů (dvojitý řez) -
 jedna pracovní operace 

• upínací čelisti pro šroubování F-konektorů na kabel

• úspora místa při montáži nebo demontáži F-konektorů
 integrovaný otevřený šestiúhelník s velikostí 11 mm (SW 11)

• odizolování bez nastavování dorazu břitů na délku
 všech běžných konektorů  F (6/4 mm)

• vyměnitelné vložky modulů kliknutím/zacvaknutím

• vhodné např. pro anténní kabely TV RG58, RG59

• lehký a robustní (polyamid vyztužený skelnými vlákny)

• volitelně: vložky nožů pro jiné definované vzdálenosti
 (např. kompresní konektory: 6,5 / 6,5 mm)

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

52000001

mm mm2 Ømm Art.-No.

125 47 - 4,8 - 7,5 52000001

Vložky pro No.1 F 
Plus 6/4

52100008

Vložky proNo.1 F 
Plus 6,5/6,5

52100009

10
6

10
6

13
6,5

KLICK

Vložení modulu
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Easy Opener ®

Cat kabelový odizolovač No. 10

Speciální nástroj pro jemnou demontáž citlivých součástí 
bez poškození materiálu

• ideální pro uvolnění spínačů, svítidel nebo
 podobných součásti
• flexibilní a stabilní současně
• 3 povrchy s různou tloušťkou materiálu

52800001

mm Art.-No.

180  22 52800001

Otevření boxu

Náš
tip!

Demontáž lampy

Jednoduché a prostorově úsporné odizolování
datových a síťových kabelů

Integrovaný doraz délky odizolování lze nastavit na
požadovanou velikost síťových zásuvek a dalších
zástrček (3-10 cm).

• použitelné pro Cat5, Cat6, Cat7
 párově kroucené kabely (4.5-10mm Ø)
• Integrovaný doraz délky, nastavitelný 
• Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

52000010

mm mm2 Ømm Art.-No.

140 48 - 4,5 - 10 mm 52000010

100
mm

30
mm

5mm

½

½

1 2
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Art.-No. 11901111

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 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 Inc.
 

20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

Phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

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@weiconcz.cz

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

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
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