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Zinkový sprej
Zinkový sprej „špeciál svetlý“

WEICON Zinkový sprej poskytuje rýchlo schnúcu
ochranu proti korózii s dlhou životnosťou pre všetky kovy.

WEICON Zinkový sprej DIN 50 976 (farba šedá)
obsahuje v zaschnutom filme 95 % čistého zinku
a 5 % epoxidovej živice.
Zinkové spreje poskytujú dvojnásobnú časovú ochranu.
Jednak zinok zaistí základnému materiálu katódovú 
antikoróznu ochranu a potom chráni odolná vrstva
umelej živice. Už po krátkom nástreku sa dosahuje
asi 30µ ochranná vrstva, ktorá je asi po 3 minútach
suchá a po 15 min. odolná voči vode, soli a hrdzi.

WEICON Zinkový sprej „špeciálne svetlý“ má svetlosivý
odtieň.

Použitie:
• ako vysokohodnotná ochrana proti hrdzi napr.

pri lakovaní karosérií
• na nanesenie vrstvy pred vŕtaním, rezaním a zváraním
• ako vodiaca medzivrstva pri bodovom zváraní
• všade tam, kde je potrebná ochrana kovu

pred koróziou
Zinkový sprej „špeciálne svetlý“ sa používa na
opravu poškodených pozinkovaných miest;
dodá im prirodzenú farbu.
                    

WEICON zinkový  sprej schne 15−30 minút
a po 12 hodinách sa môže, bez ďalších úprav, lakovať.
              
Teplotná odolnosť do  500°C; „špeciálne svetlý“ sprej
do 300°C.

Hliníkový sprej A−100
Hliníkový sprej A−400
WEICON hliníkové spreje obsahujú hliníkové pigmenty
v stupni čistoty od <> 99,5% a ponúkajú hodnotnú
ochranu proti korózii všetkým kovovým povrchom.
                
Typ A−100: odolný voči oteru
Typ A−400: vysokolesklý 

          
          

Použitie:
• chladiaca technika a vzduchotechnika
• na požiarnych zariadeniach
• na potrubiach a krytoch strojov
• na nárazníkoch a častiach karosérií
• pri stavbe modelov, umeleckých diel a pri výrobe

hračiek

WEICON hliníkové spreje sú odolné voči mnohým
kyselinám a lúhom a voči poveternostným vplyvom.
Teplotná odolnosť pri stálom zaťažení je do
800°C.
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Nerezový sprej
WEICON nerezový sprej slúži ako ochrana proti korózii
a poveternostným vplyvom. Je odolný voči chemikáliám,
a preto je použiteľný všade tam, kde sa požaduje efektná,
pritom  odolná ochranná vrstva.
             
Nerezový sprej obsahuje okrem okrem iného chróm,
nikel a mangán.

Použitie
• na opravu poškodených povrchov nerezových ocelí
• na dekoračné účely
•  silá a potrubné rozvody
• vonkajši nátery odolné voči počasiu
• optické úpravy materiálov ako sklo, drevo, kameň,

keramika
• na dekoračné účely

WEICON nerezový sprej je suchý asi po 10 minútach,
po 4−6 hodinách je oteruvzdorný a krátkodobo odolný 
teplote do +300°C.

Zinkovo−hliníkový sprej

WEICON Zinkovo−hliníkový sprej dlhodobo chráni
kovové povrchy proti hrdzi a korózii.
WEICON Zinkovo−hliníkový sprej vytvorí rýchlo−
schnúcu pevnú povrchovú vrstvu odolnú voči
mnohým chemikáliám.

Použitie:
• na opravu poškodeného pozinkovania

v rovnakej farbe
• na vyspravenie povrchu po vŕtaní a zváraní

WEICON zinkovo−hliníkový sprej je suchý asi po 15 min.
a po 12 hodinách sa môže povrchovo upravovať
a prelakovať.
Teplotná odolnosť do 300°C.

Chrómovo−strieborný sprej
WEICON Chrómovo−strieborný sprej je vysokolesklá
a odolná proti poveternostným podmienkam a korózii. 
Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokej čistote kovového
pigmentu sa dosahuje vysoký lesk (chrómefekt).
                  

Použitie:
• Prototypy a vzory
•  Odrazové plochy (napr. reflektory)
• Veľtrhy a výstavy
•  Umelecká výroba
• Efektné dekorácie
• Na optické vylepšenie rôznych materiálov
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Ochrana proti korózii
WEICON ochrana proti korózii dlhodobo konzervuje
nástroje a drobné diely z kovu vo vnútornom aj von− 
kajšom prostredí tým, že vytvorí tenký, tuhý ochranný 
film.

Medený sprej
WEICON medený sprej je vysokohodnotný, poveter−
nostným podmienkach odolávajúci, dobre lipnúci kovový
sprej (nie farba) používaný na ochrannu a dekoratívne
účely vo vnútorných aj vonkajších podmienkach.
             
                 
 

Mosadzný sprej
WEICON mosadzný sprej vytvára čiste kovový
povlak a nie farbu. Používa sa na ochranu a na
optickú úpravu rôznych materiálov
             

Použitie:
• reštauračné práce
• na dekoračné účely, napr. rámy obrazov
• umelecké diela, hoby a pre domácich kutilov
• na dodatočné úpravy po vŕtaní, zváraní a férzovaní

            
          

Farebné
kovové spreje

Použitie:
• okenné plechy
• ríny a okapové rúry
• vonakjšie osvetlenie a listové schránky
• umelecké a dekoračné práce

Použitie:
• spoľahlivá antikorózna ochrana čistých, nenalakovaných

kovových povrchov pomocou tenkej, priesvitnej vrstvy
• ochrana materiálov skladovaných vo vnútri
• antikorózna ochrana pri námornej preprave
• zakonzerovanie nástrojov a presných súčiastok

Ochranný film sa ľahko odstráni za pomoci čistiaceho
spreja napr. WEICON čistič S.
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Čistiaci sprej S
WEICON čistiaci sprej S odmasťuje a čistí všetky
kovy, sklo, keramiku a skoro všetky umelé hmoty.

Použitie:
• čistiace práce na motorových vozidlách napr. brzdách,

 motoroch, prevodovkách
• na odmastenie a očistenie povrchov

 pred použitím iných WEICON produktov
           

• očistenie častí strojov
• na prípravné práce pred lakovaním

WEICON čistič S rýchlo vyprchá a nezanechá vedľajšie
produkty ako napr. riedidlá. Odstraňuje zatvrdnuté
mazivá.
Niektoré termoplasty ako PVC, plexisklo,
polystyrén, PVC a lakované povrchy
sa použitím čističa rozpúšťajú.

Čistič horákov
WEICON čistič spálenin je vyrobený špeciálne na 
odstránenie mastnoty, olejových a hrdzavých 
ušpinení na obhorených miestach.
WEICON čistič spálenín sa vyparí bezo zvyšku.

Použitie:
odstránenie olejových a mastných ušpinení
              
• na dýzach
• na meracích clonách
• na dmýchadlách
• na vnútorných krytoch
• na zapaľovacích elektródach a pod.

Neu

Čistič bŕzd
WEICON čistič bŕzd je univerzálny čistič vyvinutý
špeciálne pre pre automobilovú oblasť. Na rozdiel od
doterajších čističov, nezostávajú po tomto žiadne
stopy a zbytky. Odmasťuje a čistí rýchle a ľahko
kovy, sklo, keramiku a väčšinu umelých hmôt.

Použitie:
•na odstránenie olejových a mastných ušpinení
               
• na bubnové a kotúčové brzdy, obloženia, 

 brzdové špalky, valce, perá a púzdra 

          

•  na spojky (spojkové obloženia a spojkové diely)  
• na motorové diely (karburátory, benzínové a olejové

čerpadlá, prevodovky atď. 

Neu
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Odstraňovač tesnení a lepidiel
WEICON odstraňovač tesnení a lepidiel rýchle
a bez námahy odstraňuje zbytky tesnení a vytvrdnu−
tých lepidiel ako aj lakov a farieb aj na zvislých plochách.
              

Multi−pena
WEICON multi−pena je univerzálny, aktívny penový
čistiaci prostriedok.

Použitie:
• na všetky druhy tesniacich materiálov napr. na valcoch,

  olejových vaniach, vodných čerpadlách a výfukoch
•  na kryty ventilov, prírub prevodoviek   
• odstraňuje zbytky uhľovodíkov, farieb, lakov,

  olejov, živíc, tukov a asfaltov
              
• mazací a trecí materiál
• lepidlá každého druhu

         

WEICON odstraňovač tesnení a lepidiel  je použiteľný na
kovy, drevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén.
Jeho použitie nie je vhodné na materiály ako PVC,
syntetické látky, linoleá a pod.
             

Použitie:
• čistí bezo zvyšku sklo, kov a umelé hmoty

           
• čistí ušpinenia po hmyze, mazive a pod.

       
• odstraňuje nešistoty na kobercoch a čalúneniach

          
• čistí a ošetruje mastné a odreté plochy na umelých

hmotách a pod.
          

• odstraňuje špinavé povlaky 

WEICON čistiaca pena je ekologicky neutrálna, 
biologicky odbúrateľná, bez fosfátov a formaldehydu
korozívnych a leptavých prísad.
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Šok na hrdzu
WEICON šok na hrdzu pomôže často i v beznádejných
prípadoch, keď už prichádza do úvahy iba mechanické
rozrušenie spojov (rozpálenie, rozbrúsenie). Jeho rýchly

účinok, behom niekoľkých sekúnd, je daný dvomi funkciami:
• Špeciálne zloženie pôsobiacej látky na hrdzavom

spoji spôsobí „studený šok“. V dôsledku toho dochádza
k zmršteniu základného materiálu a prípravok sa dostane
vďaka svojim kapilárnym účinkom aj do malých medzi−
priestorov spoja.
            

• Tam v priebehu niekoľkých sekúnd uvoľní kryštáliky
hrdze a odstráni tým pevné spojenie medzi dielmi.

Uvoľňovač hrdze a kontaktný sprej

Tento výrobok vďaka svojej 6−násobnej funkcii je
nepostrádateľný pri opravách a údržbe.
              

Použitie:
• oprava a údržba
• stavebné a poľnohospodárske stroje, ťažký priemysel
• lodná doprava
• naftový priemysel
• elektrárne a chemický priemysel
• ťažký priemysel a baníctvo

WEICON šok na hrdzu neobsahuje minerálne oleje, 
silikóny a tuky, preto nezanecháva žiadne stopy.
Ošetrené miesta môžu byť po niekoľkých minútach 
ďalej upravované. WEICON šok na hrdzu nie je jedovatý.

Použitie:
• uvoľňuje hrdzu zo závitových spojov, čapov, potrubí

  a kĺbov
• odstraňuje vodu zo zapaľovacích konaktov

  a elektrického vedenia
• zaisťuje konakt v rozdeľovači
• trvale chráni pred koróziou
• maže kĺzne uloženia
• ošetruje a čistí brzdové piesty, bowdenové laná,

všetky druhy reťazí a udržiava ich v činnosti.
Vďaka dobrému kapilárnemu pôsobeniu a priľnavosti
vnikne aj do najmenších otvorov. Veľmi dobré výsledky sa 
dosahujú v súčinnosti s 3−cestným preplachovacím ventilom
aj v ležatej polohe. Nepoškodzuje kovy.

Anti−Seize (spreje a pasty)

WEICON Anti−Seize používa pri montáži a demontáži
závitových spojení. Je to účinná ochrana proti
zahrdzaveniu závitových spojov. Teplotne odolný
od  –180 °C do + 1450 °C.
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Sprej na vyhľadávanie netesností

Na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie 
netesností, trhlín alebo poréznych miest na tlakových
vedeniach. WEICON vyhľadávač  netesností je nehorľa−
vý, antikorózny, je príjemný na pokožku a odskúšaný
DIN−DVGW (Prüfzeichen NG 5170AO0666).

Ochranný sprej pri zváraní
WEICON ochranný sprej pri zváraní* (bez silikónu) 
slúži na čistenie zváracích trysiek a na ochranu
zváraného obrobku pred pôsobením rozstreku
bez poškodenia zvarového spoja.
              

Použitie:
• zabraňuje ulpievaniu rozstreku pri zváraní

na plynových tryskách a na povrchu obrobku
• poskytuje úplnú ochranu pri zváraní
• kvapôčky kovu sa ľahko zotrú, nie je potrebné

ďalšie čistenie špachtľou, kefou alebo dlátom
• ďalšia povrchová úprava je možná bez ďalšieho

čistenia napr. galvaizovanie, eloxovanie
lakovanie a pod.
pri silnom znečistení sa môžeme použiť
WEICON čistič S.

        

Použitie:
• všade, kde sa pracuje so stlačeným vzduchom, zem−

ným plynom alebo tekutým plynom
• všade, kde môžu na armatúrach, šrúbeniach a prí−

pojkách vzikať netesnosti
           

          

WEICON vyhľadávač netesností netvorí s plynmi ako 
CO 2 , propán, bután, acetylén, stlačený vzduch,
svietiplyn, dusík, kysličník dusný a fluorovodík
žiadne nebezpečné zlúčeniny. 

Ochrana pri zváraní
sprej W
WEICON ochrana pri zváraní sprej W  je vyvinutý na
základe vody, je nehorľavý, neobsahuje silikón
a je ekologicky nezávadný.
WEICON ochrana pri zváraní sprej W sa používa
nielen na čistenie zváracích trysiek ale aj na ochranu
zváraných dielov pred ulpievaním kvapôčiek
kovu pri zváraní bez toho, aby  ovplyvnil kvalitu zvaru.

Použitie:
• zabraňuje ulpievaniu kvapôčiek kovu na tryskách a plochách

zváraných dielov
• poskytuje ucelenú ochranu pri zváraní
• nie je nutné ďalšie čistenie špachtľou, kefou alebo 

sekáčom
• konečná úprava dielov ako brunovanie, galvanizovanie, 

eloxovanie alebo lakovanie je možné bez ďalšieho čistenia. 
Iba pri silnom  nastriekaní sa môže použiť např. WEICON čistič S. 
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Chladiaci sprej
WEICON chladiaci sprej sa často používa v obore
elektroniky a za opravárenským účelom v priemysle.
               

Použitie:
Konštrukčné diely z kovov napr. guličkové ložiská, púzdra
ložísk, reťazové články, hriadele sa dajú chladiacim sprejom
podchladiť a navzájom ľahko spojiť. Pri lokálnom podchladení
sa ľahko a bez námahy nájdu chyby v elektrických obvodoch
vzniknuté pri tepelnom preťažení. Ďalšie údržbárske práce pri
pri výrobe a opravách napr. pri chladení motorových dielov.
          
        

WEICON chladiaci sprej ochladzuje diely rýchlo na
−45°C a umožňuje tiež chladenie menších konštrukčných
dielov. Sprej nie je vodivý a je neutrálny.
          

Slačený vzduch v spreji
WEICON stlačený vzduch se používa všade tam, kde
sa dá prach iba ťažko odstrániť. Umožňuje suché a
šetrné čistenie aj na neprístupných miestach
a na chúlostivých  plochách.
           

Použitie:
• na HIFI a videoprístrojoch (nap r. moduly, 

  magnetické hlavy, hnacie mechanizmy a pod.) 
• v optike (kamery, objektívy, šoš ovky)  
• na automobilové poistkové skrine 

            
• na hodinové mechanizmy 
• na lekársku techniku
• pri výrobe modelov
• v meracej technike
                  

Top−Lub
WEICON Top−Lub je priesvitný, syntetický mazací
prostriedok na mazanie v najťažších podmienkach.

Použitie:
na trvalé mazanie
• silu prenášajúcich čapov
•   závesov a vodičov
• všetkých druhov kĺbov a spojok
• kladiek a guličkových ložisiek
• používa sa tiež na mazanie reťazí, oceľových lán

tiahiel, aj za chodu stroja.

WEICON Top−Lub sa vyznačuje veľmi vysokou priľnavosťou
a odolnosťou voči vplyvu odstredivých síl. Odoláva všetkým
účinkom okolitého prostredia a jeho vynikajúca vzlínavosť
zaisťuje dlhodobé mazanie aj v ťažko prístupných priestoroch.
Odolnosť voči vode od –40°C do +200 °C. Neobsahuje
silikónové oleje, grafit, MOS 2, PCB, síru, dusitany.
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AT−44 Teflónový sprej®

WEICON AT−44 Teflónový sprej® ponúka široké
priemyslové využitie. Vďaka svojej špeciálnej vlastnosti
(veľmi  nízka hodnota súčiniteľa trenia ako dôsledok
vysokého obsahu teflónu) a schopnosti vynikajúco zatekať,
je možné tento výrobok použiť ako ochranu proti korózii, na
čistenie, odpudzovanie vody, mazanie a konzervovanie.

WEICON AT−44 neobsahuje silikón a je odolný voči
poveternostným vplyvom preto je vhodný na použitie
v autoopravovniach, lodnej doprave, elektrotechnike,
poľnohospodárstve, domácnosti a v kutilských 
dielniach.

Použitie:
• uvoľňuje zapečené závitové spoje, čapy, armatúry

 a ventily, preniká hrdzou a rozpúšťa ju
•  odpudzuje vlhkosť z elektrických kontaktov
• zabraňuje povrchových zvodom a uľahčuje štartovanie

 zavlhnutých motorov
• odstraňuje škrípanie a vŕzganie závesov, vodiacich 

 dielov, ložisiek a všetkých druhov kĺbov a spojok
         

• čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva
 trvanlivý tenký film, ktorý nemaže, nelepí 
 a nepriťahuje prach

• chráni a ošetruje všetky nástroje, stroje, presné elek−
 trické a mechanické prístroje (napr. meradlá, zámky
 a zbrane) a pomáha ich udržiavať vo funkčnom stave.
         

Tuk v spreji biely
WEICON tuk v sprej biely je viacúčelový tuk určený
pre veľmi namáhané diely. Obsahuje prísady, ktoré
zabraňujú zadrhnutiu a chránia pred koróziou.
Je zaručená dlhá trvanlivosť s teplotnou odolnosťou
od −20°C do +150°C.
                    

Tuk v spreji vydrží dlhú dobu aj v najužších medzerách
dobre ulpieva a preto sa používa takmer vo všetkých
oboroch priemyslu, lodnej dopravy, poľnohospodárstve,
autovýrobe a dielniach. Keďže je priehľadný je vždy
možná kontrola pohľadom.
            
          

Použitie:
na dlhodobé mazanie
• tiahiel a ozubených kolies
• kladiek a guličkových ložisiek
• klbových závesov a vedení
• všetkých druhov kĺbov a spojok



     

Pneuma−Lub
WEICON Pneuma−Lub neobsahuje silikón a bol
špeciálne vyvinutý ako ochranný prostriedok pre
všetky pohyblivé a ochranné diely pneumatického
náradia a príslušenstva.
Vysoký obsah teflónu umožňuje mazanie, antikoróznu 
ochranu, čistenie a konzervovanie; odpudzuje vodu.
                  
             

Použitie:
• maže a uvoľňue zadreté tlakové ventily motorov

 a ostatných častí strojov
• vytláča vlhkosť z tlakových systémov

 a príslušenstiev
• umožňuje dlhodobé mazanie
• udržiava v čistote vnútro vzduchových systémov
• chráni a udržiava funkčné vzduchové príslušenstvo 

  aj za extrémnych podmienok

WEICON Pneuma−Lub môže byť použitý nielen pri
inštalácii a údržbe, ale aj pri bežnej prevádzke.
            

W 44 T Turbo−Power−Spray
WEICON W 44 T Turbo−Power−Spray je vysokohodnotný
ochranný a ošetrujúci produkt. Je možné ho použiť
v priemysle, dielniach, v domácnosti a pre hobby.

Použitie:
• uvoľňuje pevné zhrdzavené závitové spoje, čapy, 

 svorníky, armatúry, ventily, preniká do špár y a rozpúšťa hrdzu 

• vytláča vlhkost z elektrických kontaktov, zabraňuje

 bludným prúdom a uľahčuje štartovanie mokrých motorov 

     

• odstraňuje škrípanie a vŕzganie kĺbov, vedení, ložísk
a na všetkých druhoch kĺbov a spojok
      

• čistí zašpinené kovové povrchy a dlho zanecháva
tenučký film, ktorý nemaže, nelepí 
a nepriťahuje prach

• chráni a konzervuje všetky náradia, stroje, elektrické
a mechanické prístroje a udržiava ich v prevádzke
           

WEICON W 44 T Turbo−Power−Sprej má vynikajúce
kapilárne vlastnnosti a tým zabraňuje prenikaniu vlhkosti.
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Bio−Fluid
WEICON Bio−Fluid je vysokohodnotný minerálny olej
bez kyseliny, na čistenie čistých kovových povrchov
špeciálne vyvinutý na na použitie v potravinárstve,
farmaceutickom a kozmetickom priemysle.
              

Použitie:
• ako mazadlo baliacich a plniacich strojov

             
• ako mazací olej farmaceutických liniek

          
• plniacich strojov v kozmetickom priemysle
• pre transportné pásy
• na čistenie a ochranu kovových povrchov v bufetoch

 kuchyniach a pekárňach
               

• ako čistiaci prostriedok v nemocniciach
• všade tam, kde môže dôjsť ku kontaktu 

 s potravinami

WEICON Bio−Fluid je bez chuti a zápachu
     
    

Silikónový sprej
WEICON silikónový sprej je ideálnym mazacím oddeľo−
vacím prostriedkom, ktorý súčasne chráni a ošetruje
umelé hmoty, gumu a kovy.
               

Použitie:
• zabraňuje usadzovaniu zbytkov lepidiel na lisoch

 a vedeniach
• zabraňuje nalepeniu látok na dopravné pásy

           
• chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou
• ošetruje umelé hmoty, gumu a kovy
• ošetrené gumové časti nekrehnú, nezamŕzajú

 a nelepia sa
• vodiace lišty a iné kĺzne plochy sú ľahko

posunovateľné

WEICON silikónový sprej vytvorí na povrchu predmetov
trvanlivý, oteruvzdorný film a tým zabezpečí kvalitný povrch.
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Teflónový®−Sprej
WEICON Teflónový®−sprej je suchý, čistý, nemastný
dobre priľnavý, odolný mazací prostriedok.
Suchá teflónová vrstva je odolná voči špine, prachu
a vode.

Bio−Cut
Je to vysokokvalitný, biologicky odbúrateľný  rezný olej
umožňujúci vyššiu rýchlosť rezania, vyššiu životnosť a
vyšší rezný výkon náradia.
              

Použitie:
• v ŕtanie a sústruženie
• frézovanie a brúsenie
• rezanie a razenie
• na rezanie závitov trubiek zo zliatiny, ušľachtilej ocele,

mosadze, medi, hliníka a ich zliatin.
          

WEICON Bio−Cut neobsahuje minerálne oleje, trieda ohrozenia 0,
plne biologicky odbúrateľný. Aktívna ochrana prostredia bez
chlóru, síry, bária, olova, kadmia, dusičnanov, PCV a formaldehydu.
Rezný olej neohrozuje životné prostredie.
           

Separátor na formy
WEICON separátor na formy neobsahuje silikón a používa sa
ako oddeľovač, separačný prostriedok. Hodnotná kombinácia
účinných látok zabraňuje ulpievaniu na plastoch, formách,
kovoch a násrojoch.
            

Použitie:
Pri spracovaní umelých hmôt
• pri striekaní
• lisovaní a vákuovom tvarovaní

WEICON separátor na formy neobsahue PCB, FCKW
a formaldehyd.

Použitie:
• na dopravné pásy a vedenia
• na ozubené kolesá a remene 
              
• v textilnom priemysle
• v optike a jemnej mechanike
• ako trvalé mazanie púzdier ložísk z umelých hmôt
• ako vode odolná vrstva papierových a korkových

tesnení a obložení

WEICON teflónový®−sprej zabezpečí nízky koeficient
trenia  (0,02 − 0,09).

Teflon® = ochr. značka E.I. Du Pont
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Sprej na reťaze a laná
WEICON sprej na reťaze a laná je syntetický, transparentný
mazací prostriedok na veľmi namáhané časti.
Používa sa predovšetkým na vysoko zaťažované
a rýchlobežiace reťaze – zabraňuje ich opotrebeniu.

Znáša sa s umelými hmotami a elastomermi.
                  
Odolný voči PTFE, polyamidu (PA), neoprénu a
butadienkaučuku. Čiastočne odolný voči  polypropylénu,
(PP), polyetylénu a polykarbonátu.

Použitie:
• reťaze a drôtené laná rôzneho druhu
• ložiská
• ozubené a závitové pohony
• klzných a guličkových ložisiek
• kĺby a spojky

WEICON sprej na reťaze a laná aj pri veľkom zaťažení odo−
láva poveternostným vplyvom, odpudzuje vodu, nezne−
čisťuje okolie, veľmi dobre chráni proti korózii
a vďaka svojim špeciálnym mazacím vlastnostiam
zabezpečuje dlhodobé mazanie aj  v úzkych
medzipriestoroch.

Kokpit sprej
WEICON kokpit sprej je voduodpudzujúci ošetrujúci
prostriedok všetkých umelomhotných a gumových častí.  
Vytvára dlhodobý, neviditeľný ochranný film, ktorý chráni
proti znečisteniu a vytvára zdanie hodvábneho lesku.
Odpudzuje prach.

Použitie:
• ostraňuje škrípanie a vŕzganie
• ošetruje všetky diely z plastov, gumy, kože,

dreva, chrómu a umelej kože
       

•zamedzuje zamŕzaniu tesnení dvier a okien
ako aj dverí kufra

• používa sa ako mazanie na bezpečnosté pásy, vedenia
sedadiel, posuvných striech, okenných vodičov,
dverných zámkov, klinových remeňov a všade tam,
kde by tuky spôsobili znečistenie

WEICON kokpit sprej osviežuje matné a zvetralé umelé
hmoty a gumu, ktorá netvrdne a ostane vláčna a elastická.
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Lepidlo v spreji
WEICON lepidlo v spreji sa používa na čisté a rýchle
lepenie veľkých plôch. Spája spolu a navzájom ľahké
materiály. Používa sa v domácnostiach, stavbe
modelov, hobby a pod.
 
 

Pena na ochranu rúk
s lipozómami
WEICON pena na ochranu rúk vytvorí neviditeľný, nemastný
vode odolný ochranný film, ktorý zabraňuje ušpineniu
pokožky rúk.
                  
Tieto „neviditeľné rukavice“ poskytujú bezpečnú ochranu
proti agresívnych a dráždivým chemickým látkam.
Lipozómy ošetria pokožku. Po ukončení práce
sa dá ľahko umyť teplou vodou a mydlom.

Dávkovanie je cez špeciálny ventil, nastaviteľný na 
vystreknutie malého, stredného a veľkého množstva lepid−
la. Okrem toho je ventil nastaviteľný aj podľa
použitia na vodorovný povrch – široký a na zvislý
povrch – úzky výstup lepidla.

WEICON pena na ochranu rúk je bezpečná ochrana voči
kyselinám, žieravinám, olejom, smole, živici (bitúmenu),
sadzám, lakom, farbám, tesniacim hmotám, silikónu, škodlivým
a dráždivým látkam.

Použitie:
• v priemysle
• v dielniach a montážnych závodoch
• chemických závodoch
• v potravinárskom priemysle
a všade tam, kde je potrebná ochrana rúk.
          

Použitie:
• lepenie papiera, kartónu a lepenky
• drevo a dýhy
• korok, koža textil a filc
• ľahké penové hmoty
• tvrdé penové hmoty
• gumu a penovú gumu
• umelé hmoty (okrem PVC a polyetylén)
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Nerezový sprej        šedá       matná          10              4 − 6            6
do
300°C

120 400 ml 12−18

Chrómobo−
strieborný sprej

chróm.
strieborná

vysoko
lesk−
lý

10 4 − 6 6 do
400°C

150 400 ml 12−18

Medený sprej

Mosadzný sprej

medená

zlatá

matný
       
       

matný
         
        

10

10

4 − 6

4 − 6

6

6

do
300°C

do
300°C

120

120

400 ml

400 ml

12−18

12−18

Technické údaje WEICON kovové spreje

Produkt

Zinkový  sprej

farba

zasychanie

+20°C
v minútach

vytvrdzo−
vanie

v
hodinách

teplotná
odol−
nosť

lakova−
nie po

v
hodinách

zinková
šedá      matná           15          10 − 12                  do 500°C

12

stupeň
lesku

spotre−
ba

ml/m˛
obsah

sklado−
vateľnosť
mesiace

základný
náter

150 400 ml 12−18

Zinkový sprej
„špeciálne svetlý“

svetlo
sivá                             30         10 − 12                     do300°C

12hodvábne
lesklý                                                                                                                               160 400 ml 12−18

−−−

−−−

Zinkovo−hliníkový

Hliníkový
sprej A−100

Hliníkový
sprej A−400

svetlo
sivý

hliní−
ková

hliní−
ková

hodvábny
lesk

hodvábny
lesk

vysoko
lesklý
      

15

10

10

10 − 12

4 − 6

4 − 6

12

6

6

do
300°C

do
800°C

do
800°C

150

120

120

−−−

napr. s  W
E

IC
O

N
 zinkovým

 sprejom
 alebo

W
E

IC
O

N
 zinkovou práškovou farbou

400 ml

400 ml

400 ml

12−18

12−18

12−18

Poznámka
Všetky údaje a technické dáta sú zistené na  zákalde laboratórnych testov vykonaných za optimálnych podmienok.
Boli vyhotovené s veľkou starostlivosťou. Rozhodne z nich nevzniká žiadny právny nárok. Doporučujeme preto vopred
urobiť vlastné testy. Užívateľ nesie zodpovedanosť za škody vzniknuté nedodržiavaním pracovných postupov
alebo iným ako odporúčaným použitím.
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modrá Lösungs−
mittel

od −50°C do +140°C 400 ml 6 − 12          odstraňuje hrdzu veľmi rýchle

bezfarebná  citrusová             −−− 400 ml 12 − 18 biologicky odbúrateľný

Technické dáta WEICON technické spreje

Produkt                            Farba       Pach       Teplotná odolnosť    
Obsah

Sklado−
vateľnosť
mesiace

Poznámka

Antikorózna ochrana                  číra           riedidlová
−−− 400 ml 12 − 18 na báze voskov

Čistič S

Čistič spálenín

istič bŕzd

Odstraňovač tesnení
a lepidiel

Multi−pena

Šok na hrdzu

Uvoľňovač hrdze
a kontaktný sprej

Silikónový sprej

Teflon®−Spray

Top−Lub

Tuk v spreji biely

AT−44 Allround−Spray

Sprejové lepidlo

Ochranná pena na ruky

bezfarebná/
číra

bezfarebný
číra

bezfarebná
ľahko zakalená

béžová/
číra

bezfarebná

mliečna

žltá
číra

biela

nažltlá

béžová/
zakalená

biela/
mliečna

pomarančová

pomaranč.

riedidlová
             

olejová

riedidlová
      

riedidlová
     

minerál. olej

riedidlová
     

vanilková

riedidlová
       

bez zápachu

−−−

−−−

−−−

−−−

−−−

od −50°C do +250°C

od −180°C do +240°C

od−40°C do +200°C

od−20°C do +150°C

od −34°C do +210°C

od −20°C do +55°C

−−−

150 ml
500 ml

500 ml

500 ml

400 ml

300 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

150 ml
400 ml

500 ml

150 ml

12 − 18

12 −18

12 − 18

6 − 12

12 − 18

12 − 18

12 − 18

12 − 18

12 − 18

6 − 9

12 − 18

odparuje sa bezozbytku

odparuje sa bezozbytku

vysokoúčinný

6−násobný účinok

silikónový olej

suché mazivo

odolný voči morskej vode

veľmi dobrá priľnavosť a kĺzavosť

s Teflon®=veľmi nízka hodnota trenia

lepenie veľkých plôch
ľahkých materiálov

s lipozómami

bezfarebná
číry

pomaranč.                                                             odparuje sa bezozbytku

Ochranný spr. pri zváraní

Ochrana pri zváraní  W

číra riedidlová
l −−−

−−−

400 ml

400 ml

12

12

nemecký atest skúšobne, bez silikónu

nehorľavý, bez silikónumliečna riedidlová
            

Sprej na vyhľadávanie netesností

Stlačený vzduch

Chladiaci sprej

mliečna

bezfarebná

−−−

skoro
bez zápachu

skoro
bez zápachu

skoro
bez zápachu

od 0°C do +50°C

−−−

chladí do −45°C

400 ml

400 ml

400 ml

12

12

12

DVGW−atest
 NG 5170AO0666

čistenie bez poškodenia

ochladenie aj malých časí
      

Sprej na reťaze a laná                      žltá/
číra

minerál. olej   od −40°C do +200°C 400 ml 12 − 18 odolný voči morskej vode

W 44 T Turbo−Power−Spray

Pneuma−Lub

nažltlá

nažltlá

vanilková

vanilková

od −34°C do +210°C

od −34°C do +210°C

400 ml

400 ml

12 −18

12 − 18

multifunkčný sprej

s Teflon®, na zariadenia a príslušenstvo
so stlačeným vzduchom

Bio−fluid                      bezfarebná riedidlová
    

od −25°C do +120°C 500 ml 12 − 18 odpovedá stupňu čistoty DAB 10

Bio−Lub                       bezfarebná
bez zápachu

do +200°C 400 ml 12 − 18 biologicky odbúrateeľný bezozvyšku

Separátor formy                 nažltlá
číra

riedidlová
      

od −20°C do +130°C 400 ml 12 − 18 bez silikónu

Cockpit−Spray bezfarebná/
číra

citrusová               −−− 300 ml 12 − 18 decentne hodvábne matný

12 − 18
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Striekacia nádoba
WSD 400, plniteľná

WSD 400 striekacia nádoba sa používa na tekuté látky:
• jednoduché používanie, rýchle naplnenie
• vyvinutá na dielenské účely
• vyhovuje pre väčšinu tekutých látok
• je plniteľná; výhodné využitie veľkých balení
• ekologická lebo využíva stlačený vzduch
           
•  nehorľavá

Tekutiny
Mnohé WEICON účinné látky sú dodávané ako tekutiny
v kanistroch o objeme  5, 10 a 30 l.
Sú plniteľné napr. do  WEICON striekacej nádoby
WSD 400 do ručných striekačiek.
         
       

Príslušenstvo
Adaptrér:na napojenie na dielenský rozvod stlačeného vzduchu
Hlavy:  sa d štaroch striekacích hláv

1× na vytváranie hmly, 1× striekanie lúčom
2× presné bodové dávkovanie
1× guľový ventil s nasívacím stupňom – komplet

Dávkovače:    pre všetky WEICON
tekutiny v 5, 10 alebo
30 litrových baleniach

Ručný dávkovač   pre všetky čističe a tekuté látky bez minerál−
"Standard":            nych odlejov WEICON.
Ručný dávkovač     pre všetky tekuté látky   WEICON F ako Čistič S,
"Spezial":            odstraňovač hrdze, AT 44, W 44 T a

Pneuma−Lub

Doplnkový program

Využíva tlakové médium, ktoré je k dispozícii v každej dielni
– stlačený vzduch, optimálne  5 − 10 bar; je výhodný
    pretože:
•   vďaka viacnásobnej použiteľnosti je redukované

množstvo odpadu a tým šetrí finančné 
 prostriedky

• použitím vzduchu sa obmedzuje využívanie horľavých
  alebo životné prostredie poškodzujúcich hnacích plynov

WEICON WSD 400 je testovaný DEKRA/GS.
Dodávaný s veľkým počtom príslušenstva.

Nádoba  je vyrobená z hliníka a dodáva sa s tromi
vymeniteľnými striekacími hlavicami: na rosenie, na strie−
kanie lúčom a na presné dávkovanie.

Ďalšie podrobnosti v špeciálnom prospekte
WEICON tekuté účinné látky.



Technické spreje
na ochranu kovov,
čistenie,
výrobu a opravy
a údržbu
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