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WEICON	–	značka	pro	vysoce	kvalitní	produkty,	které	lze	úspěšně	využít	ve	všech	oblastech	výroby,	oprav,	údržby	a	
servisu	pro	dlouhodobou	péči	a	ochranu.

Produkty	vyřeší	mnoho	otázek	a	problémů	i	ve	Vaší	společnosti.

WEICON	svůj	high-tech	standard	vytváří	převážně	neustálým	vývojem	a	adaptací	nejnovějším	požadavkům	z	praxe,	
oblasti	životního	prostředí	a	také	vysokou	garancí	kvality.
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Zinek sprej
Zinek	sprej	„speciálně	světlý“
WEICON	Zinkové	 spreje	 poskytují	 rychle	 zasychající	
dlouhodobou	antikorozní	ochranu	veškerých	kovů.

WEICON	Zinkový	 sprej	 zajišťuje	 spolehlivou	ochranu	
proti	 katodické	 korozi	 veškerým	kovovým	povrchům,	
vč.	 žárově	 galvanizovaným.	 Tvoří	 rychle	 zasychající,	
přilnavou	a	ochrannou	vrstvu	jemných	zinkových	vloček.	

Solný	test	dle	DIN	531627	nebo	DIN	50021	prokázal	při	
povrstvení	kovového	dílu	WEICON	Zinkem	nenastává	
koroze	ani	po	550	hod.

Inovované	 zinkové	 vločky	 formují	 vysoce	 odolnou	
ochrannou	 vrstvu	 i	 vůči	 povětrnostním	vlivům.	 Tímto	
WEICON	Zinkový	sprej	splňuje	vyšší	požadavky	dle	DIN	
EN	ISO	1461.	

Barevný	odstín	WEICON	Zinkového	spreje	„speciálně	
světlého“	byl	přizpůsoben	žárovnému	pozinkování.	

Aplikace:
•	jako	vysoce	kvalitní	antikorozní	ochranný	nátěr
•	pro	opravy	svařovaných,	vrtaných,	broušených	dílů
•	jako	vodicí	mezivrstva	při	bodovém	svařování
•	v	oblastech,	kde	je	vyžadována	korozní	ochrana

WEICON	Zinkový	sprej	„speciálně	světlý“	lze	upřednostnit	
na	výše	zmíněné	úpravy	a	opravy	poničených	zinkových	
vrstev	ve	stejném	barevném	odstínu.

WEICON	Zinkové	 spreje	 zasychají	 po	15min.	 a	 lze	 je	
přetmelit	či	přelakovat	za	cca	12	hod.	bez	předošetření.	
Teplotně	odolné	až	do	+500°C	(Zinek	„spec.světlý“	do	
+300°C).

Korozní	ochrana	2000	Plus
stříbrno-šedá/	antracitovo-šedá
Korozní	ochrana	2000	Plus	nabízí	speciální	povrchovou	
úpravu	odolnou	proti	korozi	a	povětrnostním	vlivům.	Na	
bázi	hematitu	(železné	rudy).	Při	použití	vysoce	čistých	
pigmentů	oxidů	železa	v	destičkové	struktuře	dochází	
k	permanentní	ochraně	povrchu	vůči	vodě	a	venkovním	
vlivům.	

Korozní	ochrana	2000	Plus	se	používá	při	konstrukcích,	
montážích	a	instalacích	vystavených	extrémním	okolním	
podmínkám	 a	musí	 být	 ochráněné	 dlouhodobou	 a	
opticky	atraktivní	povrchovou	úpravou.	Teplotní	odolnost	
od	-50°C	do	+300°C.	

Aplikace:
•	haly	a	ocelové	konstrukce
•	kovové	zábradlí,	mříže
•	ploty,	ohrady,	stožáry,	balkony	
•	posuvné	brány,	venkovní	lampy
•	renovace	neporušených	nátěrů
a	na	veškeré	díly,	na	kterých	hrozí	formace	koroze,	např.	
sváry,	závity,	šrouby,	matice.

Vyšší	 korozní	 ochrany	dosáhneme	dvojitým	křížovým	
nástřikem:	>2000	hod	solného	testu	=	>20	let	venkovních	
podmínek	(C5-I	korozní	třída	ISO	12	944,	oddíl	2)

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

> 2000 hodin 

solného testu

Vysoká kvalita
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Aplikace:
•	opravy	poškozených	nerezových	dílů
•	na	nákladní	návěsy
•	na	silážní	zásobníky	a	potrubí
•	všestranné	venkovní	využití	(odolné	vlivům	počasí)
•	pro	optickou	úpravu	skla,	dřeva,	kamenů,	keramiky 
	 a	většinu	plastů
•	pro	dekorativní	účely

WEICON	Ušlechtilá	 ocel	 zasychá	 povrchově	 po	 cca	
10min.	a	plné	adhezní	a	abrazivní	pevnosti	dosahuje	po	 
4	–	6hod.	Dočasně	teplotně	odolná	až	do	+300°C.

Zinko-hliníkový	sprej
WEICON	 Zinko-hliníkový	 sprej	 chrání	 dlouhodobě	
veškeré	kovy	proti	rzi	a	korozi.

WEICON	Zinko-hliníkový	sprej	vytváří	rychle	zasychající	
adhezní	 ochrannou	 vrstvu	 odolnou	 vůči	 mnoha	
chemickým	médiím.

Aplikace:
•	zejména	pro	opravy	poškození	zinkových	povrchů
	 ve	stejném	barevném	odstínu
•	pro	opravy	svařovaných	a	vrtaných	dílů

WEICON	Zinko-hliníkový	sprej	povrchově	zasychá	po	
cca	15min.	Lze	přelakovat	po	12hod.	bez	předošetření.	
Teplotně	odolný	až	do	+300°C.

Ušlechtilá	ocel	sprej
WEICON	Ušlechtilá	 ocel	 je	 korozi	 a	 počasí	 odolný	
ochranný	nástřik.	Nabízí	vynikající	chemickou	odolnost,	
a	proto	se	používají	v	oblastech,	ve	kterých	je	požadavek	
na	účinou	odolnou	a	ochranou	vrstvu.
Směs	složená	z	chromu,	niklu	a	manganu.

Hliníkový	sprej	A-100
Hliníkový	sprej	A-400
WEICON	Hliníkové	spreje	obsahují	hliníkové	pigmenty	
v	 čistotě	 <>99,5%	 a	 poskytují	 veškerým	 kovovým	
povrchům	vynikající	korozní	ochranu.

Typ	A-100:	odolný	vůči	abrazi
Typ	A-400:	vysoký	lesk

Aplikace:
•	chladicí	a	ventilační	technika
•	na	potrubí,	kryty	zařízení
•	ve	spalovnách
•	na	výfukové	systémy	
	 (pouze	A-100	a	pouze	na	koncovky	výfuků)
•	na	části	aut	ze	sklolaminátu
•	konstrukce	modelů,	v	umělecké	oblasti
•	při	výrobě	hraček

WEICON	Hliníkové	 spreje	mají	 dobrou	odolnost	 vůči	
většině	 ředěných	 kyselin	 a	 louhů,	 stejně	 tak	 proti	
povětrnostním	 vlivům.	 Teplotní	 odolnost	 povrstvení	
dosahuje	až	do	+800°C.	
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Corro-ochrana
WEICON	Corro-ochrana	dlouhodobě	chrání	a	konzervuje	
nářadí	a	kovové	díly	při	vnitřním	skladování	a	námořním	
transportu.	Vytváří	suchý	ochranný	film	na	bázi	vosku.	

Měděný	sprej
WEICON	Měděný	sprej	nabízí	vysoce	kvalitní	ochranu.	
Odolný	vůči	vlivům	počasí,	vysoce	přilnavý.	Ochrana	i	
dekorativní	nástřik	s	efektivní	vlastností	barevných	kovů	
pro	vnitřní	i	venkovní	použití.

Používán	i	pro	optické	vylepšení	(měděných	dílů)	různých	
materiálů	nebo	designových	částí.

Aplikace:
•	plochy	kovových	okenních	parapetů
•	střešní	okapy	a	odpadní	potrubí
•	venkovní	osvětlení	a	schránky
•	ruční	práce	a	dekorace	

Mosazný	sprej
WEICON	Mosazný	sprej	vytváří	čisté	kovové	povrstvení	
v	typické	barvě	mosazi.	Slouží	jako	ochrana	a	optické	
zdokonalení	různých	materiálů.

Aplikace:
•	restaurační	práce
•	dekorativní	účely	(např.	rámy	obrazů)
•	v	umělecké,	řemeslné	i	hobby	oblasti
•	při	retuši	žluto-chromovaných	částí	poničených	 
	 vrtáním,	broušení	či	svařováním

Aplikace:
•	bezpečná	 korozní	 ochrana	 nelakovaných	 kovových	 
	 dílů	transparentním	ochranným	filmem
•	kovové	díly	pro	vnitřní	uskladnění
•	korozní	ochrana	při	námořní	přepravě
•	ochrana	a	konzervace	nářadí	a	jemných	dílů
Ochranný	film	lze	odstranit	jednoduše	 
(např.	WEICON	Čističem	„S“)

Chromový	sprej
WEICON	Chromový	 sprej	 poskytuje	 vysoce	 lesklý	
nástřik.
Vysoký	lesk	a	zářivost	je	dosažena	speciálním	složením	
a	vysokou	čistotou	kovových	pigmentů.

Aplikace:
•	prototypy	a	vzorky
•	reflektory,	paraboly
•	výstavní	a	veletržní	konstrukce
•	efektivní	dekorační	práce
•	pro	optické	zdokonalení	různých	druhů	materiálů

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG
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Čistič	„S“	sprej
WEICON	Čistič	„S“	sprej	čistí	a	odmašťuje	veškeré	kovy,	
sklo,	keramiku	a	také	celou	řadu	plastů.	

Aplikace:
•	čištění	a	odmaštění	před	lepením	a	lakováním
•	jako	 předošetření	 před	 použitím	 dalších	WEICON	 
	 produktů	tam,	kde	by	zbytky	oleje	a	tuků	mohly	snížit	 
	 jejich	účinnost	(např.	před	lepením,	tmelením)
•	čištění	strojních	zařízení	a	dílů

WEICON	Čistič	 „S“	 sprej	 se	 rychle	 a	 beze	 zbytku	
odpařuje.	Na	rozdíl	od	používání	ředidel	nezanechává	
žádné	 zbytkové	 vrstvy.	Odstraňuje	 dokonce	 i	 dobře	
přilnavá	lepkavá	mazadla.	

Termoplasty	jako	PVC,	plexisklo,	polystyren	a	jednodušší	
laky	může	částečně	rozpouštět.

Čistič	forem	
Speciální	 čistící	 prostředek	 na	bázi	 vysoce	 aktivních	
organických	rozpouštědel.

Účinně	 odstraňuje	 vosky,	 silikony,	 oleje,	 zbytky	
nevytvrzeného	 PUR	 a	 další	 nečistoty	 z	 plastových,	
ocelových	a	hliníkových	forem.

Čistič	hořáků	sprej
WEICON	Čistič	 hořáků	 sprej	 je	 vhodný	 zejména	 k	
odstraňování	tuků,	mastnot,	olejů,	sazí	a	dalších	nečistot	
z	částí	okolo	hořáků.	Vyprchává	beze	zbytků.

Aplikace:
Odstraňuje	nečistoty	a	zbytky	obsahující	olej	a	tuky
•	ze	spojů	hořáků	a	dmychadel	a	ochranných	plechů
•	z	listů	větráků,	vrtulí
•	z	vnitřku	pouzder,	zapalovacích	elektrod	atd.

Novinka
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Čistič	plastů	
Ideální	 produkt	 pro	 čištění	 a	 odmaštění	 citlivých	
povrchů.*

Použitím	agresivních	čističů	dochází	u	některých	plastů	
k	 změně	 struktury	materiálu.	 Výsledkem	 jsou	 trhliny,	
lámavost	a	povrchová	matnost.	
Další	 použití	 těchto	materiálů	 není	 pak	 z	 optických	 a	
technických	důvodů	možné.	

WEICON	Čistič	plastů	svou	speciální	 formulací	chrání	
před	poškozením	čištěného	materiálu.	Proto	je	vhodný	
k	ošetření	povrchů	při	lepení	sensitivních	plastů,	gumy	
nebo	dokonce	i	lakovaných	povrchů.

V	porovnání	 s	 běžným	 rozpouštědlem	a	 ředidlem	 se	
Čistič	plastů	vypařuje	beze	zbytků.

Aplikace:
•	čištění	a	odmaštění:
	 	-	 citlivějších	plastů	jako	termoplasty	(PVC,	plexisklo,	 
	 		 polystyren	atd.),	např.	okenní	rámy,	žaluzie,	profily
	 	-	gumové	materiály	jako	těsnění
	 	-	 lakované	povrchy	i	práškově	lakované	kovové	díly
•	odstranění	zbytků	etiket	a	samolepek
*	 před	použitím	prověřte	kompatibilitu	materiálu

Čistič	brzd	sprej
WEICON	Čistič	brzd	sprej	je	univerzální	čistič	speciálně	
pro	 aplikace	 v	 autoprůmyslu.	 V	porovnání	 s	 běžnými	
ředidly	se	WEICON	Čistič	brzd	vypařuje	beze	zbytku.	
Rychle	odmašťuje	a	čistí	kovy,	sklo,	většinu	plastů	bez	
problémů.	

Aplikace:
Odstraňuje	nečistoty	a	zbytky	olejů	a	maziv	
•	z	brzd	 (bubnových	 i	diskových,	brzdových	obložení	 
	 a	čelistí,	válců,	pružin	a	pouzder)
•	ze	spojek	(spojkových	obložení	a	dalších	dílů)
•	z	motorových	dílů	(karburátorů,	benzínových	i	 
	 naftových	čerpadel,	převodovek	atd.)

Povrchový	čistič	
WEICON	Povrchový	 čistič	 se	 používá	 pro	 čištění	 a	
odmaštění	 ploch	před	 lepením	či	 těsněním	WEICON	
lepidly	a	těsnícími	látkami.

WEICON	Povrchový	čistič	lze	aplikovat	na	materiály	jako	
kovy,	sklo,	keramiku	a	většinu	plastů*.

Aplikace:
•	čištění	a	odmaštění	povrchu	před	lepením	jako	
	 předpříprava	před	lepením	WEICON	lepidly
•	čištění	a	odmaštění	strojních	dílů	při	údržbě

Novinka
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Montážní	čistič
Speciálně	vyvinutý	čistič	pro	silně	zaolejované	a	tukem	
znečištěné	díly.
Svým	delším	časem	působení	je	vhodný	také	pro	čištění	
větších	nebo	silně	znečištěných	ploch	pryskyřicí.

Montážní	čistič	díky	nízkému	bodu	vznícení	 (>	+60°C	
aktivních	 substancí)	 koresponduje	 předchozím	
německým	Vbf	–	klasifikacím	AIII	a	vyhovuje	doporučením	
bezpečnosti	práce.	Tímto	nabízí	výhodu	oproti	tradičním	
čističům	klasifikace	AI	a	AII.

Montážní	čistič	neobsahuje	aceton,	
butanol,	etylacetát	atd.

Aplikace:
•	čistí	rychle	a	účinně	veškeré	montážní	díly,	stroje,
	 konstrukční	části	a	nářadí
•	odstraňuje	oleje,	tuky	a	jiné	nečistoty	z	kovových	dílů
•	v	automobilovém	sektoru:	čistí	brzdy,	spojky,	
	 díly	v	motoru	atd.

Aplikace:
Čištění	a	odmaštění	elektrotechnických	a	mechanických	
dílů	jako	např.:	
•	elektrické	zařízení
•	měřící	přístroje
•	váhy,	nářadí
•	vypínače,	senzory	atd.	
Také	ideální	pro	veškeré	elektrické	spoje,	kontakty,	relé	
a	přístrojové	a	rozvodné	desky.

Čistič	elektrokontaktů
Čistič	elektrokontaktů	se	používá	pro	 rychlé	a	účinné	
čištění	a	odmaštění	znečištěných	nebo	zkorodovaných	
kontaktů.	Tato	speciální	 receptura	s	vysokou	čistotou	
rozpouštědla	odstraňuje	zoxidované	a	sírou	znečištěné	
vrstvy,	zbytky	spalování,	stejně	tak	i	pryskyřicí	či	sazemi	
znečištěné	elektrotechnické	nebo	mechanické	díly	jako	
měřící	přístroje,	nářadí,	váhy,	vypínače,	senzory	atd.

Čistič	elektrokontaktů	snižuje	ztrátu	a	zvyšuje	vodivost	
elektrického	 napětí.	Nečistoty,	 které	 často	 způsobují	
bludný	proud	jsou	tak	odstraněny.

Novinka

Bod vzplanutí

Flash point

> +60°C

Novinka
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Novinka
Čistič	skel
WEICON	Čistič	 skel	 je	 ideální	 produkt	 pro	 čištění	 a	
péči	citlivých	plastů	a	skla,	např.	průzorů,	ochranných	
brýlí,	hledí	na	svařovacích	kuklách,	ochranných	štítech	
a	přilbách.		

Odstraňuje	bezpečně	a	beze	zbytku	nečistoty	jako	hmyz,	
prach,	olej,	tuky	či	nikotin.

Čistič	skel	je	antistatický	a	antireflexní,	omezuje	oslnění	
a	vylepšuje	výhled.

Aplikace:
•	veškeré	průhledy	ze	skla	a	plastů
•	hledí	na	svařovacích	štítech	a	kuklách
•	ochranné	brýle
•	plastové	kryty	na	CNC	zařízeních,	tiskárnách,	 
	 skenerech	atd.
•	další	povrchy	ze	skel	a	plastů

Aplikace
•	HI-FI	a	DVD,	Blu-ray,	video	přehrávače	 
	 (např.magnetické	i	optické	hlavy,	diskové	jednotky)
•	optika	(kamery,	objektivy,	čočky)
•	v	auto	pojistkových	skříních	a	v	autoelektronice
•	v	hodinářství	(mikrojemné	části)
•	v	lékařské	technologii
•	při	konstrukci	modelů
•	v	měřící	technologii
•	ve	všech	oblastech	elektroniky

Tlakový	vzduch
WEICON	Tlakový	vzduch	lze	používat	v	případech,	kde	
nefungují	 tradiční	 odprašovací	 a	 čistící	metody	 nebo	
se	prach	nachází	v	hůře	dostupných	místech.	Uvolňuje	
prach	suchou	cestou,	čistí	bez	kontaktu,	dokonce	 i	v	
těžko	přístupných	úhlech	na	citlivém	povrchu.

Novinka
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Odstraňovač	těsnění 
a	lepidel
WEICON	 Odstraňovač	 těsnění	 a	 lepidel	 –	 bez	
dichlormetanu	-	rozpouští	a	v	rychlosti	odstraňuje	bez	
problémů	těsnění	a	vytrzené	zbytky	lepidel,	stejně	tak	i	
laky	a	barvy	dokonce	i	na	vertikálním	povrchu.

Multipěnový	sprej
WEICON	 Multipěnový	 sprej	 slouží	 jako	 univerzálně	
aplikovatelný	pěnový	čistič.	
Aplikace:
•	čištění	skla,	kovů	a	plastových	dílů	bez	
	 zanechání	zbytků
•	eliminuje	hmyz,	nečistoty,	mastnotu	i	ochranný	film
•	čistí	a	ošetřuje	veškeré	plasty	a	lakované	díly	na	
	 lodích,	na	krytech	motocyklů,	jízdních	kol	atd.
•	rozpouští	ochranný	film	z	příslušenství,	obkladů	i	
	 dlaždic
WEICON	 Multipěnový	 sprej	 je	 příznivý	 pro	 životní	
prostředí,	biologicky	odbouratelný,	neobsahuje	fosfáty	
ani	formaldehyd,	korozní	ani	leptavé	přísady.

Aplikace:
•	rozpouští	veškeré	typy	zbytků	těsnění	z	hlav	válců,	
	 olejových	van,	vodních	čerpadel,	výfukových	potrubí
	 víka	ventilů	a	přírub	převodovek
•	spolehlivě	odstraňuje	zbytky	karbonu,	barvy	i	laků
•	odstraňuje	olej,	pryskyřici,	tuky	a	dehet
•	rozpouští	barvu	v	oblasti	renovace	dřeva
•	odstraňuje	veškeré	druhy	lepidel	i	vytvrzených	kya-
	 noakrylátových	a	anaerobních	lepidel

WEICON	Odstraňovač	těsnění	a	lepidel	lze	použít	na	kov,	
dřevo,	sklo,	keramiku,	polyetylen	i	polypropylen.	Neměl	
by	být	používán	na	citlivější	plasty	jako	PVC,	syntetické	
plasty,	linolea	atd

TFT/LCD	Čistič	 obrazovek 
WEICON	TFT/LCD	Čistič	obrazovek	je	ideální	produkt	
na	čištění	a	péči	i	na	citlivých	plastových	a	skleněných	
povrchách.	 TFT	 /LCD	Čistič	 obrazovek	 odstraňuje	
nečistoty,	prach,	tuky	a	nikotin	a	šetrně	čistí	beze	zbytku.	
Nabízí	antistatické	vlastnosti,	tudíž	odpuzuje	nečistoty	
a	prach.

Aplikace:
•	veškeré	typy	TFT	a	LCD	displejů	(např.	počítače,
	 notebooky,	televizní	sety,	mobily,	kopírky,	
	 scanery	a	dotykové	obrazovky)
•	plastové	kryty	počítačů,	scanerů,	kopírek	a	televizí

N
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AT	44	všestranný	sprej	s	PTFE
WEICON	 AT	 44	 všestranný	 sprej	 s	 PTFE	 nachází	
použití	ve	všech	průmyslových	a	dílenských	sektorech.	
Svým	speciálním	složením	a	nízkým	koeficientem	tření	
díky	 vysokému	obsahu	 teflonu	 se	 kombinuje	 několik	
vlastnosti	 v	 jednom	produktu,	 jako	 korozní	 ochrana,	
čištění,	odpuzení	vody,	mazání	a	konzervace

Aplikace:
•	uvolňuje	zarezavělé	šroubové	spoje,	čepy,	svorníky,
	 fitinky,	ventily
•	vytlačuje	vlhkost	z	elektrických	kontaktů
•	zamezuje	úniku	napětí	a	zjednodušuje	startování	
	 mokrých	motorů
•	odstraňuje	skřípání	a	vrzání	kloubových	závěsů,	
	 na	vedeních,	ložiskách,	kloubech	a	spojkách
•	čistí	zašpiněný	povrch	a	zanechává	ulpívající	tenký
	 film,	který	nelepí,	nemaže	a	odpuzuje	prach
•	chrání	a	ošetřuje	nářadí,	stroje,	elektrické	a	mecha-
	 nické	jemné	instrumenty	(měřící	přístroje,	zámky,
	 zbraně),	které	udržuje	funkční

WEICON	AT44	 neobsahuje	 silikon	 a	 dobře	 odolává	
povětrnostním	 vlivům.	 Z	 těchto	 důvodů	 nalézá	
neomezené	 uplatnění	 v	 oblastech	 autoprůmyslu,	
dílen,	 elektrosystémů,	 zemědělství,	 lodním	průmyslu,	
domácnosti	i	v	hobby	sektoru.

W44	T    Turbo-silný-sprej
WEICON	W	 44	 T	 poskytuje	 širokou	 řadu	 aplikací	 v	
průmyslu	a	v	údržbě.
Svým	speciálním	složením,	vynikající	penetrací,	korozní	
ochranou,	odolností	vůči	vodě,	mazáním,	konzervací	a	
čištěním	kombinuje	tyto	vlastnosti	v	jednom	produktu.	
W	 44	 T	 nabízí	 dobrou	 odolnost	 vůči	 venkovním	
vlivům.	 Tento	produkt	 lze	 téměř	 neomezeně	použít	 v	
oblastech	dílen,	autoprůmyslu,	námořnictví,	zemědělství,	
elektroprůmyslu,	domácnosti	i	v	hobby	sektoru.

Aplikace:
•	uvolňuje	zarezavělé	šroubové	spoje,	čepy,	svorníky,
	 fitinky,	ventily,	rozpouští	rez,	vytlačuje	vlhkost	
	 z	elektrických	kontaktů,	zamezuje	úniku	napětí	a	
	 zjednodušuje	startování	mokrých	motorů
•	odstraňuje	skřípání	a	vrzání	kloubových	závěsů,	na
	 vedeních,	ložiskách,	kloubech	a	spojkách
•	čistí	znečištěný	povrch	a	zanechává	tenký	film,	
	 který	nelepí,	nemaže	a	odpuzuje	prach
•	chrání	a	ošetřuje	nářadí,	stroje,	elektrické	a	mecha-
	 nické	jemné	instrumenty	(měřící	přístroje,	zámky,	
	 zbraně),	které	udržuje	funkční

®
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Bio-cut sprej
WEICON	Bio-Cut	svým	důkladným,	vysoce	lubrikačním	
efektem	 urychluje	 čas	 řezání	 a	 vrtání	 a	 prodlužuje	
životnost	nářadí.

Aplikace:
•	řezání	a	vrtání
•	frézování	a	soustružení
•	pilování	a	lisování
•	řezání	závitů	do	všech	typů	ocelí	(vč.	nerezi),	litin,	
	 mědi,	mosazi,	hliníku	a	jejich	slitin
WEICON	 Bio-Cut	 neobsahuje	 minerální	 olej	 –	
třída	 znečištění	 vody	 1,	 klasifikace	 dle	 VwVwS	
(Wervaltungsvorschrift	 wassergefährdende	 Stoffe	 =	
německé	normy	a	vyhlášky	ohledně	znečištění	vody)	a	
je	kompletně	biologicky	odbouratelný.

Silikonový	sprej
WEICON	 Silikonový	 sprej	 má	 vlastnosti	 ideálního	
mazacího	 a	 oddělovacího	 prostředku	 pro	 výrobu	 a	
servis.	Stejně	tak	poskytuje	ochranu	a	ošetření	plastů,	
gumy	a	kovů.

Aplikace:
•	zabraňuje	vzniku	přilnavých	zbytků	na	lisech	a	vedení
•	zamezuje	přilnutí	zboží	na	přepravních	pásech,	
	 v	korytech	a	skluzavkách
•	ochraňuje	elektrické	kontakty	před	vlhkem
•	pečuje	o	gumu,	plasty	a	kovové	díly
•	ošetřuje	gumové	díly	před	lámavostí,	křehnutím,	
	 tuhnutím	a	adhezí
•	usnadňuje	pohyb	slunečních	rolet	a	markýz,	maže
	 vodicí	koleje	sedadel	a	naviják	bezpečnostních	pasů

WEICON	 Silikonový	 sprej	 poskytuje	 dlouhodobý	
oddělovací	film	a	dobré	povrchové	vlastnosti.
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Bio-Fluid	sprej
Vysoce	čistý,	minerální	bílý	olej	s	medicínským	stupněm	
kvality	 bez	 obsahu	 pryskyřic	 a	 kyselin.	 Speciálně	
vyvinutý	 pro	 mazání	 v	 potravinářském,	 nápojovém,	
farmaceutickém	a	kosmetickém	průmyslu

Bio-Fluid	 je	 bílý	 sprej,	 neobsahuje	 rozpouštědla	 a	
nezapáchá.	 Má	 vynikající	 penetrační	 vlastnosti	 a	
odolnost	 vůči	 vodě.	 Snižuje	 tření	 a	 opotřebení	 a	
odstraňuje	 skřípání	 a	 vrzání,	 dále	 chrání	 proti	 korozi,	
rozpouští	nečistoty	a	prach.	Teplotně	odolný	od	-25°C	
do	+120°C.

Aplikace:
•	promazává	a	ošetřuje	jemné	mechanismy	v	
	 potravinářském	průmyslu
•	jako	olej	pro	výrobu	a	plnící	systémy	ve	farmaceutic-	
	 kých	a	kosmetických	závodech
•	jako	mazivo	pro	plnící	a	balicí	systémy	v	nápojovém	
	 průmyslu,	např.	promazání	speciálního	uzavíracího
	 (korkovacího)	ústrojí	nebo	mazání	svěrací	mechani-
	 ky	etiketovacích	strojů
•	lze	využít	pro	různé	účely	k	mazání	strojů,	
	 zařízení	a	nástrojů	v	kontaktu	s	potravinami

Bio-Fluid	 neohrožuje	 následující	 plasty	 a	 elastomery:	
ACM,	 CSM,	 FKM,	 NBR,	 SQM/MVQ,	 ABS,	 CA,	 EPS,	
PA,	 PC,	 PE,	 PET,	 POM,	PP,	 PPO,	 PTFE	 a	 PVC.	Bio-
Fluid	 atakuje:	 EPDM,	 NR	 a	 SBR.	 Odolnosti	 dalších	
nezmíněných	plastů	a	elastomerů	 je	nutno	vyzkoušet	
individuálními	testy.

Bio-Fluid	koresponduje	s:
•	definicí	„Paraffinium	Subliquidum“	(sublikvidní	para-
	 fín)	dle	DAB	10	(německá	kniha	farmaceutů)
•	NSF	klasifikací	H1	pro	přímý	kontakt	s	potravinami

NSF = Non-food Compounds Registration Programme

PTFE	sprej
WEICON	 PTFE	 sprej	 poskytuje	 suché	 mazání	 bez	
obsahu	 tuku	 s	 anti-adhezním	 efektem	 na	 bázi	 PTFE	
(polytetrafluoroetylen).

WEICON	 PTFE	 sprej	 přilne	 k	 veškerým	 kovům,	
plastům	 a	 také	 k	 dřevu.	 Vysokým	 obsahem	 teflonu	
snižuje	podstatně	koeficient	tření.	Vrstva	má	odolnost	
vůči	 nečistotám,	prachu,	 vodě,	olejům,	 tukům	a	 řadě	
chemikálií.	
Teplotně	odolný	od	od	-180°C	do	+250°C.	

Aplikace:
•	kluzné	koleje	a	vedení
•	přepravní	pásy,	transportní	válce	a	přepravní	skluzy
•	okna:	vyklápěcí	mechanismy,	zámky,	panty
•	řezací	nástroje,	balicí	zařízení
•	kontinuální	mazání	hřídelí	v	plastických	ložiskách
•	jako	vodě	odolné	povrstvení	papírových	a	korkových
	 těsnění,	stejně	jako	balení	těsnění
•	používán	místo	oddělovacích	prostředků	obsahu-
	 jících	silikon	a	všude	tam,	kde	není	požadováno	
	 mazání	oleji	a	tuky
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Sprej	na	kování	
Sprej	na	kování	se	používá	na	údržbu	a	péči	pro	veškeré	
kování	 a	 hybné	 části	 na	 oknech,	 dveřích,	 vratech	
atd.	 Má	 transparentní	 barvu	 a	 nabízí	 dobré	 adhezní	
vlastnosti.	Neobsahuje	silikony,	pryskyřice,	kyseliny	ani	
rozpouštědla.

Odpuzuje	 vodu	 a	 svými	 speciálními	 kluznými	
vlastnostmi	snižuje	Sprej	na	kování	tření	a	opotřebení	
a	potlačuje	vrzání	a	skřípání.
Sprej	na	kování	 je	odolný	povětrnostním	podmínkám,	
chrání	proti	korozi,	rozpouští	nečistoty	a	prach.	Teplotně	
odolný	od	-25°C	do	+120°C.

Aplikace:
Ošetřuje,	promazává	a	udržuje:
•	kování	na	dveřích,	oknech,	vratech	a	garážích
•	zdvihací	a	smyková	kování
•	závěsy	dveří	(panty)	a	zamykací	ústrojí

Kluzný	lak	s	MoS2

Kluzný	 lak	 s	 MoS2	 vytváří	 separační	 vrstvu,	 která	
odpuzuje	 prach,	 nečistoty	 a	 vodu.	 Poskytuje	 dobrou	
odolnost	vůči	olejům,	 tukům	a	některým	chemikáliím.	
Produkt	 lze	 aplikovat	 na	 téměř	 veškeré	 kovové,	
plastové	a	dřevěné	povrchy.

Vysoký	podíl	MoS2	nabízí	čisté	kluzné	mazání,	snižuje	
tření,	má	vynikající	lubrikační	vlastnosti	i	při	nouzovém	
chodu,	odstraňuje	hlučnost	chodu.	

Kluzný	 lak	 s	 MoS2	 sprej	 zkracuje	 a	 vylepšuje	 kluzné	
vlastnosti	kluzných	ložisek,	posuvných	kol	převodovek	
a	 dalších	 kluzných	 kontaktů	 speciálně	 v	 podmínkách	
za	 vysokých	 tlaků	 a	 nízké	 kluzné	 rychlosti.	 Teplotní	
odolnost	od	-185°C	do	+400°C.

Aplikace:
•	na	kluzné	a	pojízdné	koleje	a	vedení
•	na	dopravní	pásy,	válečky	a	skluzy
•	jako	povrstvení	na	řezné	nářadí
•	na	produkty	vstupních	zařízení,	např.	nakládací
	 můstek,	sekční	brány,	rolety,	výtahové	plošiny	atd.
•	jako	alternativní	produkt	silikonových	uvolňovacích	
	 prostředků	a	tam,	kde	jsou	mazadla	a	oleje	nežádoucí	
	 či	nedovolené
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Sprej	na	řetězy	a	lana
WEICON	Sprej	na	řetězy	a	lana	poskytuje	transparentní,	
syntetické	 a	 adhezivní	 vnitřní	 i	 venkovní	mazání.	 Lze	
použít	 na	 veškeré	 typy	 vysoce	 namáhaných	 řetězů	 a	
drátová	lana.	

WEICON	Sprej	na	 řetězy	a	 lana	má	 teplotní	odolnost	
od	-40°C	do	+200°C,	silně	přilnavý,	odolný	vůči	tlaku,	
absorbuje	hluk,	odolný	vůči	vodě	a	vynikající	penetrační	
vlastnosti.	 Chrání	 před	 protažením,	 opotřebením	 a	
zadřením.

Aplikace:
•	všechny	typy	řetězů	a	lan
•	ozubená	kola	a	šneková	soukolí
•	rychle	rotující	strojní	díly
•	spoje,	spojky	a	návlačky
•	válečková	a	kuličková	ložiska
•	pružiny
WEICON	 Sprej	 na	 řetězy	 a	 lana	 lze	 použít	 během	
procesu	 v	běhu	 zařízení	 při	 dodržení	 bezpečnostních	
instrukcí.

Následující	 plasty	 a	 elastomery	 (jako	 O-kroužky	 v	
řetězech)	neohrožuje:	PTFE,	PE,	PA,	fluorin,	butadien,	
silikonovou	gumu,	polychloropren.
Omezenou	odolnost	mají:	PE-LD,	POM,	PP	a	NBR.

Univerzální	tuk	ve	spreji	
s	obsahem	MoS2

Vysoce	přilnavý,	dlouhodobě	lpící	tuk	s	obsahem	MoS2 
odolný	 vůči	 vysokým	 tlakům.	 Dlouhodobě	 redukuje	
tření	a	opotřebení.	

Vhodné	pro:
•	válcová	a	kluzná	ložiska
•	spoje,	páky,	kluzná	vedení
•	hřídele,	vačkové	hřídele,	drážkované	hřídele
Aplikace:
•	kuličková	a	kluzná	ložiska	při	průmyslovém	i	
	 konstručním	použití
•	kloubové	kladky,	hřídele	a	univerzální	spoje
•	ložiska	a	spoje	válcovací	stolice,	nářadí,	zemědělské 
	 a	 konstrukční	 zařízení,	 kolejová	 i	 silniční	 vozidla	 a 
	 další	Teplotní	odolnost	od	-20°C	do	+120°C.

Adhezní	tuk	
-	extra	silný	-
Speciální	mazací	a	protikorozní	ochrana	 i	do	vodního	
prostředí	 (vč.	 aplikace	 pod	 vodou).	 Účinná	 ochrana	
proti	agresivním	kapalinám	 (jako	slaná	voda,	odpadní	
voda)	v	námořních	a	vlhkých	aplikacích.

Vhodné	pro:
•	válcová	a	kluzná	ložiska
•	spoje,	páky,	hřídele,	kluzné	vedení,	drážkovaná	hřídel
•	otevřené	pohony
•	ozubená	kola,	řetězy	i	lana

Aplikace:
•	lodní	jeřáby,	hevery,	výtahy,	součásti	plošin
•	napájecí	kolejnice	a	rozvaděče
•	výbava	přepravníků	a	přívěsů
•	různé	díly	na	hrázi	a	v	přístavišti

Novinka



16

Tuk	ve	spreji	H1	
WEICON	 Tuk	 ve	 spreji	 H1	 je	 produkt	 bez	 zápachu	 a	
chuti,	který	byl	vyvinut	speciálně	pro	splnění	požadavků	
v	oblasti	 potravinářství,	 kosmetiky	 a	 farmaceutického	
průmyslu.	Zejména	vhodné	pro	údržbu	a	servis:
•	 v	pivovarním	a	nápojovém	průmyslu
•	 v	jatečním	a	konzervářském	sektoru	
•	 v	pražírnách	kávy	a	velkoobjemových	kuchyních
•	 oblast	bazénů,	hotelů	a	nemocnic
a	všude	tam,	kde	nelze	vyloučit	styk	s	potravinami.

Aplikace:
•	 plnící	a	balící	zařízení
•	 dopravníky	a	třídící	stroje
•	 transportní	a	skladovací	systémy
Lze	aplikovat	i	při	nízkém	chodu	zařízení	povoleném	k	
mazání	tuky.	
Teplotní	odolnost	od	-40°C	do	+160°C.
V	souladu	s:	NSF	H1	LMBG	§31	a	§21

NSF = Non-food Compounds Registration Programme

Tuk	bílý	ve	spreji
Univerzální	 bílý	 tuk	 používaný	 zejména	 na	 vysoce	
namáhané	díly	a	součásti.	Svými	speciálními	přísadami	
snižuje	 opotřebení	 a	 chrání	 proti	 korozi.	 Teplotně	
odolný	od	od	 -20°C	do	+150°C.	Prodlužuje	životnost	
mazaných	dílů.

Aplikace:
•	dlouhodobá	lubrikace	táhel,	ojnic	a	ozubených	kol
•	válečková	a	kuličková	ložiska
•	závěsy,	čepy,	vedení
•	spoje,	spojky	a	návlačky

Zajišťuje	 dlouhodobé	 mazání	 i	 v	 těsných	 místech.	
WEICON	Tuk	bílý	ve	spreji	nabízí	silně	adhezní	mazací	
vlastnosti.	 Lze	 použít	 v	 námořním,	 zemědělském	 i	
autoprůmyslu,	 v	 dílenském	 sektoru.	 V	 porovnání	 s	
běžnými	transparentními	tuky	lze	Tuk	bílý	vizuálně	lépe	
kontrolovat.	

Aplikace:
•	šrouby	a	čepy	přenášející	zátěž
•	ozubená	kola	a	hnací	kola	soukolí
•	rychle	rotující	strojní	díly
•	spoje,	spojky	a	návlačky
•	kuličková	a	válečková	ložiska
•	pružiny	a	pera

WEICON	 Top-Lub	 lze	 také	 využít	 během	 operace	 za	
chodu	při	dodržení	bezpečnostních	nařízení.

WEICON	 Top-Lub	má	 teplotní	 odolnost	 od	 -40°C	 do	
+200°C.	 Nabízí	 vysokou	 přilnavost,	 odolnost	 vůči	
tlaku,	odpuzuje	 vodu,	 vynikající	 penetrační	 vlastnosti.	
Zabraňuje	tření	a	opotřebení.

Následující	plasty	a	elastomery	neohrožuje:	PTFE,	PE,	
PA,	fluorin,	butadien,	silikonovou	gumu,	polychloropren.	
Omezeně	odolné:	PE-LD,	POM,	PP	a	NBR

Top-Lub
Syntetické,	 transparentní,	 přilnavé	 mazadlo	 pro	
permanentní	 lubrikaci	 veškerých	vysoce	namáhaných	
dílů.



17

Anti-Seize	
Montážní	sprej	ASA	400/	ASA	100

WEICON	Anti-Seize	Standard	se	skládá	z	vybraných,	
jemně	mletých,	pevných	kovových	částic	a	směsi	vysoce	
kvalitního	syntetického	oleje.

Tato	 kombinace	má	 vysoké	 úspěchy	 při	 aplikacích	
po	celém	světě	 s	materiály	 jako	ocel,	 železo,	 litina	 v	
průmyslovém	využití.

Vlastnosti:
•	teplotní	odolnost	od	-180°C	do	+1200°C.	
•	barva:	antracitově-šedá
•	základ:	směs	syntetických	olejů
•	pevné	mazivo:	metalický	prášek
•	NLGI	třída:	1
•	koresponduje	s	MIL	907	D

Anti-Seize	„High-Tech”
Montážní	sprej	ASW	400

WEICON	Anti-Seize	„High-Tech“	neobsahuje	kovy*	a	lze	
použít	na	každý	materiál.	V	případě	použití	kombinací	
kovů	 nabízí	 optimální	 ochranu	 proti	 elektrolytickým	
reakcím	(studené	sváry).
WEICON	Anti-Seize	„High-Tech“	je	zejména	vhodný	v	
případech,	že:
•	pasty	s	obsahem	kovu	způsobují	elektrolytickou		reakci 
•	pasty	s	obsahem	kovu	niklu	nelze	použít	ze	zdravot-	
	 ních	důvodů
•	tmavé	metalické	pasty	nelze	použít	z	optických		
	 důvodů
Vlastnosti:
•	teplotní	odolnost	od	-40°C	do	+1400°C.	
•	barva:	bílá
•	základ:	medicínský	bílý	olej
•	pevné	rubrikanty:	minerály
•	NLGI	třída:	0-1
•	koresponduje	s	MIL	907	D

*	<	než	0,1%

NSF = Non-food Compounds Registration Programme

Anti-Seize	
Vysoce	výkonné	motážní	spreje

WEICON	Anti-Seize	se	používá	při	montážích	veškerých	
šroubových	spojů	k	usnadnění	pozdější	demontáže.
Poskytuje	bezpečnou	ochranu	proti	korozi,	opotřebení,	
zadření	a	zapečení.

Svou	speciální	 formou	složení	 a	 jemně	 rozmělněnými	
pevnými	 částečkami	 vyplňuje	 veškeré	 povrchové	
nerovnosti.
Pouze	perfektně	utěsněný	povrch	zaručuje	bezpečnou	
ochranu	vůči	korozi.	Přídavný	těsnící	efekt	lze	využít	při	
speciálních	operacích	jako	u	přírubových	spojů.

WEICON	Anti-Seize	efektivně	chrání	proti:
•	korozi,	zadření	a	opotřebení
•	prokluzování
•	oxidaci	a	korozi	třením
•	elektrolytickými	reakcemi	(„studený	svár“)

WEICON	 Anti-Seize	 neobsahuje	 příměsy	 síry	 ani	
halogenů,	dobře	přilne	k	povrchu,	odolná	vůči	abrazi	a	
horké,	studené	a	slané	vodě.	Extrémně	nízký	koeficient	
tření	zajišťuje	snadnou	demontáž	ze	strojů	a	zařízení.

Dále	 WEICON	 Anti-Seize	 nabízí	 vynikající	 lubrikaci	
statických	vysoce	namáhaných	dílů	i	pomaleji	rotujících	
součástí	po	dobu	než	bude	provedeno	další	relubrikace.	

Teplotně	odolné	od	-180°C	do	+1400°C.	
Pro	 detailní	 informace	 si,	 prosím,	 vyžádejte	 naši	
speciální	Anti-seize	brožuru.
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Šok	na	rez	sprej
WEICON	 Šok	 na	 rez	 =	 „chemický	 klíč“	 rozpouští	 a	
uvolňuje	 veškeré	 zrezivělé	 šroubové	 spoje.	 Funguje	
během	několika	vteřin	z	důvodů	2	funkcí:	

•	speciální	složení	spreje	vytváří	„studený	šok“	na	 
	 zkorodovaném	povrchu.	WEICON	Šok	na	rez
	 hluboce	proniká	do	všech	prostor	procesem
	 studeného	smrštění	kapilárním	efektem
•	uvolňuje	krystalky	rzi	ve	vteřinách	a	tím 
	 neutralizuje	spojení	mezi	vrstvami	rzi

Uvolňovač	rzi	a	kontaktní 
sprej
Uvolňovač	rzi	a	kontaktní	sprej	je	nepostradatelný	pro	
opravy,	servis	a	údržbu	svým	6ti	násobným	účinkem.	
Teplotně	odolný	od	-20°C	do	+150°C

Aplikace:
•	opravy	a	servis	automobilů
•	konstrukce	a	zemědělské	stroje
•	námořní	sektor
•	ropný	průmysl
•	elektrárny	a	chemický	průmysl
•	těžký	a	důlní	průmysl	

WEICON	Šok	na	rez	neobsahuje	minerální	olej,	silikony	
ani	tuky	a	tím	pracuje	beze	zbytků.	Ošetřená	místa	lze	
během	několika	minut	přelakovat.

Aplikace:
•	uvolňuje	zrezivělé	díly,	šroubové	spoje,	svorníky,	
	 klouby	a	čepy
•	odpuzuje	vodu	ze	zapalovacích	systémů
•	zajišťuje	funkci	mechanických	dílů	a	kontaktů,	
	 např.	zapalovacích	svíček
•	permanentně	chrání	proti	korozi	a	oxidaci
•	dlouhodobé	mazání	kluzných	povrchů
•	čistí	a	ošetřuje	kovové	povrchy,	díly	a	el.	součásti

Svou	vynikající	penetrační	vlastností	proniká	WEICON	
Uvolňovač	rzi	a	kontaktní	sprej	i	do	nejmenších	prostor.	
Pomocí	 třícestného	 ventilu	 lze	 produkt	 aplikovat	 v	
každé	pozici	(i	vzhůru	nohama).	
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Ochrana	při	svařování	sprej
WEICON	Ochrana	při	svařování	ve	spreji*	(bez	silikonu)	
se	 používá	 k	 čištění	 a	 údržbě	 svařovacích	 trysek	 a	
hubic.	 Chrání	 svařované	 díly	 i	 nářadí	 proti	 ulpívání	
kapiček	kovů	a	okují	a	zlepšuje	kvalitu	sváru.

Aplikace:
•	zabraňuje	adhezi	svařovacích	kuliček	na	hubici	a	na
	 svařovaných	dílech
•	nabízí	povrchovou	ochranu	během	svařování
•	odpadá	dodatečné	odstraňování	zbytků	kuliček	
	 špachtlí	nebo	broušením
•	dodatečné	ošetření	jako:	moření,	galvanizování,
	 anodizování	či	lakování	je	možné	bez	dalšího	čištění.
	 Nadměrné	nečistoty	lze	odstranit	WEICON	Čističem	„S“.

*	 testováno	ve	Schweiss-Fach-Lehranstatt	(svařovací	institut)	v	
	 Hannoveru

Oddělovač	forem	sprej
WEICON	 Oddělovač	 forem	 maže	 a	 odděluje	 bez	
obsahu	silikonu.	Vysoce	kvalitní	materiál	 v	kombinaci	
s	vynikajícím	lubrikačním	efektem	vytváří	čistý,	přírodní	
produkt	chránící	proti	ulpění	k	plastům,	formám,	kovům	
a	nářadí.	Teplotně	odolný	od	-20°C	do	+130°C.

Aplikace:
V	plastikářském	průmyslu:
•	vstřikovací	formy
•	kompresní	a	vakuové	formy

WEICON	Oddělovač	forem	neobsahuje	PCB,	CFC	ani	
formaldehyd.

Alu	ochrana	při	broušení	
Lze	 aplikovat	 na	 veškeré	 abrazivní	 materiály	 jako	
brusné	kotouče,	brusné	pásy,	objímky,	vibrační	brusky	
a	další	speciální	stroje.

WEICON	Alu	ochrana	při	broušení	pracuje	jako	chladicí	
mazadlo	a	oddělovací	prostředek	při	broušení.	Snižuje	
teplotu	v	bodě	kontaktu	a	formuje	bezsilikonovou	anti-
adhezivní	vrstvu	na	brusném	materiálu.

Aplikace:
Vhodné	pro	veškerá	brusná	média	jako:
•	vějířové	a	laminátové	brusné	disky
•	vlákenné	disky,	brusné	řemeny
•	abrazivní	objímky,	vibrační	brusky	a	spec.stroje

WEICON	 Alu	 ochrana	 při	
broušení	 zabraňuje	 zanášení,	
ucpávání	 a	 póry	 zůstávají	
otevřené.

Provozní	doba	brusného	disku	činní	jen	cca	30min.	při	
normálním	 zpracování	 hliníku.	 WEICON	 Alu	 ochrana	
při	 broušení	 podstatně	 zvyšuje	 životnost	 a	 kapacita	
broušení	se	zvýší	až	o	350%.

+ 350%
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Odstraňovač	etiket	
vč.	speciální	špachtle

Pro	rychlé	a	 jednoduché	odstranění	papírových	etiket	
a	zbytků	lepidla.	

Etikety	 a	 štítky	 lze	 často	 odstranit	 jen	 velice	 obtížně.	
Rozpustná	síla	běžných	čističů	je	většinou	nedostatečná	
a	 mechanické	 odstranění	 může	 způsobit	 povrchová	
poškození	(např.	poškrábání).

WEICON	Odstraňovač	etiket	bezpečně	a	bez	problémů	
odstraňuje	 etikety	 a	 zbytky	 lepidel	 na	 bázi	 kaučuku	 i	
akrylátu.	

WEICON	 Odstraňovač	 etiket	 lze	 použít	 na	 různé	
materiály	jako	na:	sklo,	kovy,	dřevo,	folie	a	plasty*.

Aplikace:
•	jednoduché	a	bezpečné	odstranění	lepicích	etiket
•	odstraňuje	cenovky	
•	odstraňuje	adresy	a	etikety	zboží	(např.	z	kanystrů)
•	odstraňuje	štítky	(z	regálů,	strojů,	zařízení	atd.)
•	odstraňuje	i	zbytky	po	etiketách	(např.	z	přepravních
	 pásů	v	supermarketech)
•	odstraňuje	zbytky	lepidel	foliových	nálepek	(dálniční	
	 známky	z	autoskel	atd.)

*	 před	použitím	otestujte	kompatibilitu

Odstraňovač	žvýkaček
vč.	speciální	špachtle

WEICON	Odstraňovač	žvýkaček	odstraňuje	dokonce	i	
starší	vytvrzené	žvýkačky	a	zbytky	modelovacích	hmot.	
Žvýkačky	i	zbytky	„modelíny“	se	po	aplikaci	podchladí	
a	mohou	být	odděleny	okamžitě	bez	poničení	textilu	či	
podlahových	hmot.

Aplikace:
Zbytky	žvýkaček	a	modelovacích	hmot	na:
•	čalounění
•	automobilových	a	autobusových	sedadlech
•	školních	sedadlech	a	stolech
•	textilních	podlahových	krytinách	(kobercích)
•	elastických	i	pevných	podlahách	z	PVC,	dřeva,
	 kamene,	keramiky,	linolea	atd.

*	 před	použitím	otestujte	kompatibilitu
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Cockpit	sprej
WEICON	 Cockpit	 sprej	 čistí	 plasty	 a	 gumové	 díly	 a	
odpuzuje	vodu.	

Zanechává	 trvanlivý,	 neviditelný,	 lesklý	 film	 chránící	
před	nečistotami	a	prachem.	

Aplikace:
•	eliminuje	skřípání	a	vrzání
•	ošetřuje	palubní	desky,	vnitřní	opláštění,	veškeré	
	 plastové	a	gumové	díly,	kůži,	dřevo,	chrom,	také
	 autostřechy	pokryté	syntetickou	kůží
•	zabraňuje	křehnutí	těsnění	dveří,	oken	a	zavazadlo-
	 vého	prostoru
•	jako	mazadlo	bezpečnostních	pásů,	vodítek	sedadel
	 a	oken,	zámků	a	všude,	kde	mazadla	znečišťují

WEICON	 Cockpit	 sprej	 osvěžuje	 starší	 i	 vlivu	 počasí	
vystavené	plasty.	Ošetřená	guma	nezpuchří	a	nepraská,	
zůstává	flexibilní.

Ochrana	nerezových	
materiálů
WEICON	 Ochrana	 nerezových	 materiálů	 speciálně	
vytvořena	pro	čištění,	péči	a	ochranu	matných	i	lesklých	
povrchů	 z	 ušlechtilé	 oceli	 použitých	 ve	 vnitřních	 i	
venkovních	prostorách.	Má	antistatický	efekt.	

Aplikace:
•	odstraňuje	a	chrání	před	otisky	prstů
•	odstraňuje	mastný	film	z	odsávacích	krytů
•	čistí	i	větší	plochy	beze	skvrn
•	zanechává	vodu	odpuzující	trvanlivý	film
•	zabraňuje	opětovnému	přilnutí	nečistot

Metal-Fluid
Vysoce	 účinný	 produkt	 pro	 péči,	 ochranu	 a	 čištění	
matných	 i	 lesklých	 kovových	 povrchů	 z	 ušlechtilé	
nerezi,	hliníku,	chromu	a	barevných	kovů	ve	vnitřních	
prostorách.

Vlastnosti:
•	preventivní	ochrana	nových	kovových	dílů
•	zanechává	suchý	leštěný	film,	má	antistatický	efekt
•	neobsahuje	silikon,	olej,	rozpouštědla,	bez	zápachu
Má	registraci	NSF.	Nenarušuje	a	nepoškozuje	nálepky,	
tištěné	 značení	 ani	 plasty	 či	 gumová	 těsnění	 (např.	 v	
kuchyni).

NSF = Non-food Compounds Registration Programme
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Pěna	na	ochranu	rukou
s	obsahem	Lipozomů

WEICON	 Pěna	 na	 ochranu	 rukou	 vytváří	 neviditelný,	
ochranný	 film	 bez	 tuku,	 který	 zabraňuje	 proniknutí	
různých	nečistot	do	pórů	a	pokožky.	

Hledač	netěsností	sprej
Rychle,	 pohodlně	 a	 spolehlivě	 vyhledává	 netěsnosti,	
praskliny	a	porozity	v	tlakových	potrubích	a	nádržích.	
WEICON	Hledač	 netěsností	 není	 hořlavý,	 antikorozní,	
příznivý	 k	 pokožce.	 Testován	 dle	 DIN-DVGW	 (test.	
certifikát	NG	5170AO0666).

Aplikace:
•	na	stlačený	vzduch,	přírodní	plyn	nebo	kapalný	plyn
•	kdekoliv	lze	najít	netěsnosti	na	instalacích,	
	 armaturách	či	spojích
•	pro	zvýšenou	bezpečnost	na	pneumatických	
	 brzdách	a	plynových	vedeních

WEICON	 Hledač	 netěsností	 nevytváří	 při	 kontaktu	
s	 oxidem	 uhličitým	 (CO2),	 propanem,	 butanem,	
acetylenem,	 kyslíkem	 a	 přírodním	 plynem	 žádné	
nebezpečné	směsi.

Chladicí	sprej
WEICON	Chladicí	sprej	lze	využít	při	mnoha	aplikacích,	
např.	vyhledávání	chyb	v	elektronice,	také	při	opravách	
a	údržbě	v	průmyslových	sektorech.

Aplikace:
Montážní	 díly	 vyrobené	 z	 kovu	 jako	 kuličková	
ložiska,	 pouzdra,	 články	 řetězu,	 hřídele	 atd.	 mohou	
být	 upraveny	 na	 nejužší	 lícování.	 Chyby	 teplotního	
přepětí	 lze	v	elektrických	obvodech	 jednoduše	nalézt	
lokálním	 podchlazením.	 Užitečný	 také	 v	 údržbě,	 při	
výrobě	a	opravách,	také	v	motorových	ústrojích	(např.	
podchlazení	motorových	součástí).	
WEICON	 Chladicí	 	 sprej	 	 rychle	 	 podchladí	 díly	 až	
na	 -45°C	 a	 dokáže	 exaktně	 podchladit	 i	 nejmenší	
součástky.	 WEICON	 Chladicí	 sprej	 není	 vodivý	 a	 lze	
použít	na	veškeré	materiály	(kromě	plastů).

Tyto	 „neviditelné	 rukavice“	 chrání	 vůči	 nebezpečným	
látkám	 a	 dráždění	 způsobující	 agresivní	 chemikálie.	
Obsažené	 lipozomy	 podstatně	 vylepšují	 ošetřující	
účinek.	

Kontaktní	sprej
WEICON	Kontaktní	sprej	je	na	bázi	speciálně	aktivních	
ingrediencí,	které	ošetřují	a	chrání	elektrické	kontakty	a	
komponenty.	Odpuzuje	vlhkost	z	elektrických	kontaktů,	
zabraňuje	 úniku	 ztráty	 proudu	 a	 napětí	 z	 kontaktů	 a	
chrání	kontakty,	pojistky	a	kabelové	spoje	před	vrstvou	
oxidace	a	síry.
Aplikace:
•	dobře	penetruje	a	odpuzuje	vlhkost	a	vodu
•	rozpouští	zoxidované	vrstvy	z	kontaktů
•	permanentně	chrání	proti	oxidaci	a	korozi

D
er

matologicky testováno

derm
atologically tested

Professional Quality
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Lepidlo	ve	spreji
Čisté,	rychlé	a	jednoduše	použitelné	lepidlo	ve	sprejové	
dóze.	 Zejména	 vhodné	 pro	 lepení	 větších	 povrchů	
lehčích	materiálů	vzájemně	a	mezi	sebou	v	řemeslném	
průmyslu,	 při	 výrobě	 modelů,	 v	 domácím	 a	 hobby	
sektoru.

Lepidlo	ve	spreji
-	odlepitelné	-	

Speciálně	vhodné	pro	oddělitelné	a	nastavitelné	spoje.	
Bezbarvé.	 Při	 práci	 s	 jemným	materiálem	 neprosvítá	
ani	nezpůsobuje	vlnění	či	další	deformaci.

Aplikace:
•	fixace	např.	šablon,	reklamních	tabulek,	plakátů,	
	 fotografií,	dekorace	na	veletrzích,	návrhů	a
	 technických	výkresů	(vhodný	pro	grafické	práce)
•	papír,	karton	a	folie	lze	lepit	vzájemně	i	mezi	
	 sebou

Odlepitelné	spojení:	při	aplikaci	na	jednu	plochu
Permanentní	spojení:	při	aplikaci	na	obě	plochy

Lepidlo	ve	spreji
-	extra	silné	-	

Speciální	 typ	 pro	 velice	 silné	 a	 permanentní	 lepení	
drsnějších	a	hrubších	ploch.	Speciální	ventil	umožňuje	
slabé,	střední	nebo	silnější	dávkování	lepidla.
Aplikace:
Pro	lepení	i	větších	ploch
•	plstě,	PVC	fólie,	imitace	kůže,	koberců
•	plastů	a	papíru
•	pěnové	a	pórovité	gumy
•	izolační	materiál,	flexibilní	pěnové	plasty
•	vinyl,	kůže
•	guma,	kov	a	dřevo

Lepidlo	ve	spreji
Univerzální	použití.	Pro	lepení	lehčích	materiálů.
Aplikace:
•	lepení:	papíru,	kartonu	a	lepenky,	dřeva,	slabé	dýhy,	
	 korku,	kůže,	textilu	a	plstě
•	flexibilní	pěnové	plasty,	např.	moltopren
•	gumy	a	expandované	gumy
•	plastové	fólie	(kromě	PVC	a	PE)
Speciálně	 vhodný	 pro	 pevné	 expandované	 plasty*,	
např.	polystyren.

*	na	některé	pevné	exp.plasty	nutno	nejprve	před	použitím	nutno	otestovat	kompatibilitu
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Korozní ochrana
2000 PLUS

antracitovo-šedá

Korozní ochrana
2000 PLUS

stříbrno-šedá
Zinkový sprej Zinkový sprej 

speciálně světlý

Barva*1: antracitovo-šedá stříbrno-šedá RAL 9006, "lehce zvětralé"
galvanické pozinkování

RAL 9006,
"čerstvé"galvanické  

pozinkování

Aplikace: interiér i exteriér

Pojivo: alkydová pryskyřice styrenovaná 
alkydová pryskyřice

modifikovaná
alkydová pryskyřice

Pigment: destičkový hematit vločkovité zinkové 
a hliníkové pigmenty

vločkovité zinkové 
a hliníkové pigmenty

Čistota pigmentu: > 90% oxid železitý cca 99,9 Zn /
cca 99,9% Al

cca 99,9 Zn /
cca 99,5% Al

Procento kovu v suché vrstvě: cca 58% cca 70% cca 70%

Obsah: 400 ml

Specifická váha g/cm³: 1,3 - 1,4 1,1 - 1,3 1,0 - 1,2

Doporučený primer: není nutný není nutný Zinkový sprej

Teplota při zpracování*2: od +5°C do +35°C –
- optimální teplota od +18°C do +25°C

Spotřeba při 1,5 křiž.nástřiku*3: cca 160 ml/m² cca 150 ml/m²

Síla vrstvy při 1,5 kříž.nástřiku*3: cca 60-80 µm cca 30-50 µm cca 20-40 µm

Čas zasychání*3:

Počáteční 
zasychání cca 30 min. cca 15 min.

Konečné 
vytvrzení cca 24 hod. cca 12 dod.

Přelakovatelný cca 24 hod.

Odolnost vůči otěru: odolný odolný odolný

Křížový řez 
DIN 53151 / ISO 2409:

charakt. hodnota kříž.řezu GT 0 až GT 1 charakt. hodnota kříž.
řezu GT 0

charakt. hodnota kříž.
řezu GT 0 až  GT 1

Solný test 
DIN 50021 / DIN 53167:

>2.000 hod.*4 >550 hod. >240 hod.

Zkouška ohebnosti na trnu 
DIN EN ISO 1519:

žádné vlasové trhliny

Povrstvení nástřiku: není požadováno

Teplotní odolnost po konečném 
vytvrzení:

od -50°C do +300°C od -50°C do +500°C od -50°C do +300°C

Skladovatelnost*5: 24 měsíců

Technická data:

*1 koresponduje přibližně specifikaci RAL barev.
*2 při aplikaci pod +10°C, zahřejte sprejovou dózu na pokojovou teplotu (cca+20°C) 
*3 teplota povrchu a sprejové dózy +20°C a při 50%ní relativní vlhkosti .

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG
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Zinko-hliník 
sprej

Hliník sprej 
A-100

Hliník sprej 
A-400

Ušlechtilá ocel 
sprej

Chromový 
sprej

Měděný 
sprej

Mosazný 
sprej

RAL 9006,* 
čerstvé zinkování  

ponorem*
matná hliníková lesklá hliníková RAL 9007, matná 

nerezová
hliníková, vysoce 

lesklá matná měděná matná mosazná

interiér i exteriér interiér i exteriér interiér i exteriér interiér i exteriér interiér interiér i exteriér interiér i exteriér

zinkové a hliníkové 
pigmenty hliníkové pigmenty vločkovité hliníkové 

pigmenty
pigmenty ušlechtilé 

oceli
vločkovité hliníkové 

pigmenty měděné pigmenty mosazné pigmenty

akrylová  
pryskyřice

akrylová 
pryskyřice

hydrokarbon. 
pryskyřice

akrylová 
pryskyřice

přírodní 
pryskyřice

akrylová 
pryskyřice

akrylová 
pryskyřice

cca 99,5% Al /
cca 94,0 Zn cca 99,5% Al cca 99,5% Al slitina ušl. oceli

cca 98,5% cca 99,5% Al cca 99,9% Cu cca 99,9% Ms

cca 51% cca 43% cca 23% cca 45% cca 15% cca 50% cca 52% 

400 ml

0,9 - 1,0 0,9 - 1,0 0,8 - 0,9 0,9 - 1,0 0,8 - 0,9 0,9 - 1,0 0,9 - 1,0

Zinkový sprej Zinkový sprej Zinkový sprej Zinkový sprej Zinkový sprej Zinkový sprej Zinkový sprej

od +5°C do +35°C 
optimální teplota od +18°C do +25°C

cca 150 ml/m² cca 120 ml/m² cca 120 ml/m² cca 120 ml/m² cca 150 ml/m² cca 120 ml/m² cca 120 ml/m²

cca 20-40 µm cca 25-35 µm cca 10-15 µm cca 20-30 µm cca 10-20 µm cca 20-30 µm cca 20-30 µm

cca 15 min. cca 10 min.

cca 12 hod. cca 4-6 hod.

cca 12 hod. cca 4-6 hod nelze přelakovat cca 4-6 hod nelze přelakovat cca 4-6 hod cca 4-6 hod

odolný odolný není odolný odolný není odolný odolný odolný

charakteristická hodnota křížového řezu GT 0 až GT 1

--- --- --- --- --- --- ---

žádné vlasové trhliny

není 
požadováno

není 
požadováno nelze přelakovat není 

požadováno nelze přelakovat není 
požadováno

není 
požadováno

od -50°C
do +300°C

od -50°C
do +800°C

od -50°C
do +800°C

od -50°C
do +300°C

od -50°C
do +400°C

od -50°C
do +300°C

od -50°C
do +300°C

24 měsíců

*4	při	dvojitém	křížovém	nástřiku
*5	při	konstantní	pokojové	teplotě	+20°C	v suchu.	Stejné	aplikace	pro	uzavřené	originální	balení	nevystavované	přímému	slunečnímu	záření.
*6	není	odolný	abrazi	mezi	+350°C	a	+550°C
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Technická data

Touch

Čištění	a	odmaštění 
odmaštění

Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

Čistič	S bezbarvá pomeranč --- 500	ml 24 vypařuje	se	beze	zbytku

Čistič	hořáků bezbarvá citron --- 500	ml 24 vypařuje	se	beze	zbytku

Čistič	forem bezbarvá citron --- 500	ml 24 odstraňuje	vosk,	olej,	silikony	a	
jiné	nečistoty	z	forem	a	nářadí

Povrchový	čistič bezbarvá rozpouštědlo --- 400	ml 24 před	aplikací	WEICON	lepidel	a	
těsnících	hmot

Čistič	brzd bezbarvá citron --- 500	ml 24 vypařuje	se	beze	zbytku

Čistič	plastů bezbarvá citron --- 500 ml 24 pro	citlivé	plastové	díly

Montážní	čistič bezbarvá
minerální	

olej
--- 500	ml 24 vysoký	bod	vzplanutí	(>+60°C)

Čistič	elektrokontaktů bezbarvá rozpouštědlo --- 400	ml 24 vysoce	čisté	rozpouštědlo	

Čistič	skel	 bílá
téměř	bez	
zápachu

--- 200	ml 24 čištění	beze	zbytku	a	neutrální

Tlakový	vzduch ---
téměř	bez	
zápachu

--- 400	ml 24 čištění	bezkontaktním	
způsobem

TFT/LCD	čistič	obrazovek bílá
téměř	bez	
zápachu

--- 200	ml 24 také	vhodné	pro	citlivé	pla- 
stové	a	skleněné	povrchy

Multipěnový	sprej bílá citron --- 400	ml 24 biologicky	odbouratelná

Odstraňovač	lepidel	
a	těsnění

mléčná ředidlo --- 400	ml 24 silný

Mazání	 Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

AT	44	všestranný	sprej nažloutlá vanilka od	-50°C	 
do	+210°C

150	ml
400	ml

24 vysoce	kvalitní	mazací	olej	s	
PTFE

W	44	T® nažloutlá vanilka od	-50°C	
do	+210°C 400	ml 24 multifunkční	olej	s	

mnohonásobnými	účinky

Silikon	ve	spreji bezbarvá ředidlo od	-50°C 
do	+250°C 400	ml 24 na	bázi	silikonů

Bio-Cut bezbarvá
téměř	bez	
zápachu

až	do	
+200°C 400	ml 12 biologicky	odbouratelné
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Mazání	 Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

Bio-Fluid bezbarvá
téměř	bez	
zápachu

od	-25°C 
do	+120°C 500	ml 24

koresponduje	se	stupněm	
čistoty	dle	DAB	10,	USDA 

H1,FDA	nař.,FDA	list

PTFE	Spray mléčná ředidlo od	-180°C	
do	+250°C 400	ml 24 suché	mazadlo	na	bázi	PTFE

Sprej	na	kování bezbarvá
téměř	bez	
zápachu

od	-25°C 
do	+120°C 200	ml 24 minerální	olej	bez	obsahu	

pryskyřic	a	kyselin

Kluzný	lak	s	MoS2

antracitově 
černá ředidlo od	-185°C 

do	+400°C 400	ml 24 suchý	lubrikant	na	bázi	MoS2

Sprej	na	řetězy	a	lana bezbarvá
minerální	

olej
od	-40°C 
do	+200°C 400	ml 24

adhezní,	odolný	tlakům,	
dobré	penetrační	vlastnosti,	

absorbující	hluk

Adhezní	tuk-extra	silný béžová
téměř	bez	
zápachu

od	-25°C 
do	+80°C 400	ml 24 přilnavý	i	pod	vodou

Univerzální	tuk	ve	spreji	s	
MoS2

černá
téměř	bez	
zápachu

od	–	20°C 
do	+120°C 400	ml 24 odolný	vysokým	tlakům,	

dlouhodobé	mazání

Tuk	ve	spreji	H1 žluto-bílá
téměř	bez	
zápachu

od	-40°C 
do	+160°C 400	ml 24 teplotní	mazivo	bez	vůně	a	

chuti

Tuk	ve	spreji	bílý bílá ředidlo od	-20°C 
do	+150°C 400	ml 24 velmi	dobře	lepící	a	mazací

Top-Lub bezbarvá
minerální	

olej
od	-40°C 
do	+210°C 400	ml 24 adhezní,	odolný	tlakům,	s	exce-

lentní	penetrační	vlastností

Anti-Seize antracitová syntetická	 od	-180°C 
do	+1200°C 400	ml 24 extrémní	odolnost	vůči	tlaku,	

koresponduje	dle	MIL907D

Anti-Seize
”High-Tech”

bílá
lékařský 
bílý	olej

od	-40°C 
do	+1400°C 400	ml 24 perfektní	ochrana	proti	zadření 

nerezi,	NSF	H1

Uvolňování	a	separace Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

Uvolňovač	rzi	a	kontaktní	
sprej

béžový petrolejový
od	-20°C 
+do	150°C 400	ml 24 6	funkcí

Šok	na	rez modrá ředidlo --- 400	ml 12 povoluje	i	zarezlé	spoje 
během	několika	vteřin

Ochrana	při	 
svařování

bezbarvá ředidlo --- 400	ml 24 SLV-testováno,	bez	obsahu 
silikonu

Oddělovač	forem bezbarvá ředidlo od	-20°C 
do	+130°C 400	ml 24 bez	silikonů

Alu	brusná		ochrana bezbarvá ředidlo od	-20°C 
do	+130°C 24 bez	silikonů
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Péče	a	ochrana Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

Ochrana	nerezových	
materiálů

bezbarvá
téměř	bez	
zápachu

--- 400	ml 24 antistatický	efekt

Metal-Fluid mléčná
téměř	bez	
zápachu

--- 400	ml 24 antistatický	efekt

Cockpit	sprej bezbarvá
téměř	bez	
zápachu	

--- 400	ml 24 odpuzuje	prach	a	zanechává	
lesklý	film

Pěna	na	ochranu	rukou bílá
téměř	bez	
zápachu

--- 200	ml 24 obsahuje	lipozomy

Kontaktní	sprej transparentní ředidlo od	-20°C 
do	+150°C 400	ml 24 odpuzuje	vlhkost,	chrání	

elektrické	kontakty

Corro-ochrana bezbarvá ředidlo od	-20°C 
do	+150°C 400	ml 24 na	bázi	voskuTÜV NORD Systems

GmbH & Co. KG

Inspekční	a	další	
prostředky

Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

Hledač	netěsností mléčná
téměř	bez	
zápachu

od	0°C 
do	+50°C

400	ml 24 DVGW	testováno	na	kyslík	a 
vhodné	i	pro	CO2

Chladící	sprej ---
téměř	bez	
zápachu

--- 400	ml 24 zchlazení	i	nejmenších 
komponentů	na	-45°C

Lepidlo	ve	spreji	
-	odlepitelné

bezbarvá ředidlo
od	-20°C 
do	+65°C

500	ml 12
neprosvítá	ani	nezpůsobuje	
vlnění	či	další	deformaci	na	

slabších	materiálech

Lepidlo	ve	spreji	 béžová ředidlo
od	-20°C 
do	+65°C

500	ml 12 lepení	větších	ploch 
lehčích	materiálů

Lepidlo	ve	spreji	
-	extra	silné

nažloutlá ředidlo
od	-20°C 
do	+80°C

500	ml 12 lepení	velkých	ploch,	včetně	
absorbujících	materiálů

Uvolňování a separace Barva Zápach
Teplotní 
odolnost

Obsah
Trvanlivost 
(měsíce)

Speciální 
vlastnosti

Odstraňovač etiket bezbarvá citron --- 500 ml 24 odstraňuje papírové a fóliové 
etikety speciální špachtlí

Odstraňovač žvýkaček --- téměř bez 
zápachu --- 400 ml 24 odstraňuje dokonce staré 

žvýkačky nebo zbytky modelíny
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Technické	kapaliny
Ochrana	 životního	 prostředí	 ekonomická	 efektivita,	
pracovní	a	firemní	bezpečnost-	to	jsou	požadavky,	které	
musí	každá	firma	splňovat.	Produkty	a	výrobní	procesy,	
které	korepondují	s	takovými	požadavky	se	stávají	více	
a	více	důležitými.	
WEICON	technické	kapaliny	se	shodují	s	výše	uvedenými	
požadavky:
•	neobsahují	hořlavé	pohonné	plyny
•	žádné	komplikované	a	nákladné	likvidace
•	redukují	emise
•	nižší	produkce	odpadu	obalů
•	zpracovávány	jsou	pouze	čisté	látky	kapaliny

Pro	 detailní	 informace	 si	 u	 nás	 objednejte	 Speciální	
katalog	pro	WEICON	Technické	kapaliny

WSD	400	tlaková	nádoba
WSD	400	 je	nádoba,	kterou	můžete	opětovně	naplnit	
a	může	být	použita	 na	 většinu	WEICON	Technických	
kapalin.	
Nádoba	je	naplněna	natlakovaným	vzduchem	pomocí	
adaptéru	(příslušenství)	přes	stlačený	vzduch	(optimální	
provozní	tlak	je	5-10	barů).
Použití	WSD	400	nabízí	mnoho	výhod	jako	například:
•	šetrnost	pro	životní	prostředí	vzhledem	k	
	 několikanásobnému	použití
•	úspora	nákladů	používáním	větších	nádob
•	bezpečnost	díky	aplikaci	bez	hořlavých	pohonných	
	 plynů	(stlačeným	vzduchem)
•	jednoduché	použití,	rychlé	plnění
•	aplikujeme	pouze	čistou	směs	(látku)

Program	příslušenství	k	WSD	400	zahrnuje:
•	adaptér	pro	plnění	z	jakéhokoliv	ventilu	stlačeného	
	 vzduchu
•	sada	různých	rozprašovacích	hlavic,	nasávacího	ústrojí	

Doplňkový program

WPS	1500	tlaková	pumpa
WPS	1500	je	opětovně-plnitelná	rozprašovací	pumpa,	
kterou	lze	využít	k	aplikaci	mnoha	WEICON	technických
kapalin.	Tlak	v	nádobě	vzniká	pomocí	vzduchové	pumpy.	
Rukojeť	je	umístěna	v	horní	části	nádoby.	Integrovaný	
bezpečnostní	ventil	se	otevře	automaticky	při	překročení
přípustného	tlaku	(4bar).	

Stiskem	 tlačítka	 v	 horní	 části	 držadla	 dojde	 k	
rovnoměrnému	 rozptýlení	 obsahu	 nádoby.	 Regulací	
trysky	lze	upravit	rozstřik.

Použití	WPS	1500	nabízí	mnoho	výhod	jako	např.:
•	šetrnost	vůči	životnímu	prostředí	
•	úspora	nákladů	používáním	větších	nádob
•	aplikujeme	pouze	čistou	směs	(látku)
•	bezpečnost	díky	aplikaci	bez	hořlavých	pohonných	
	 plynů	(vzduchem)
•	jednoduché	použití,	rychlé	plnění

Program	příslušenství	k	WPS	1500	zahrnuje:
•	plastové	prodloužení	30	cm	s	tryskou	o	
	 průměru	0,8	mm
•	sadu	těsnění



Technické spreje

•	Povrchová	a	korozní	ochrana

•	Čištění	a	odmaštění

•	Mazání

•	Uvolňování	a	separace

•	Péče	a	ochrana
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