
Opravárenské
tyčinky



Opravárenská tyčinka
ST 115 Oceľ
Špeciálne na rýchle a veľmi pevné opravy a zlepovanie
kovových dielov. Je vhodný na opravy a utesňovanie
trhlín, dier, presakujúcich miest a netesností na:

• strojných dieloch
•   nádržiach a rozvodnom potrubí
• kontajneroch, čerpadlách a telesách skríň
• balkónových mrežiach a schodišťových zábradliach
• vyvŕtaných závitoch a môže sa použiť aj ako
univerzálna opravárenská hmota v domácnostiach.

Opravárenská tyčinka
ST 115 Aqua (biela)
Ideálna na rýchle opravy na vlhkých a mokrých plochách
aj na opravy pod vodou.
Je vhodná na opravy a utesnenie trhlín, dier, presaku−
júcich miest a netesnosti na:
• benzínových a vodných nádržiach
• topných telesách
• elektrických rozvádzačoch
• sanitárnych zariadeniach
• plaveckých bazénoch
taktiež je vhodná pre námornú oblasť.

Opravárenská tyčinka
ST 115 Meď
Na veľmi rýchle opravy (spracovateľnosť 4 minúty)
trhlín, dier a netesností aj na vlhké a mokré plochy
ako sú:
• trubky a oblúky
• fitingy a príruby
• medené žľaby a plechy
•   potrubie s teplou a studenou vodou
•   mraziace a klimatizačné zariadenia
ako aj opravárenská hmota pre inštalácie a remeslo

WEICON Opravárenské tyčinky
Jednoduché riešenie pre všetky opravy a údržbu.

Jednoduché zaobchádzanie:
odstrihnúť - prehniesť - spracovať
Dá sa porcovať, vhodný aj na malé opravy.

WEICON® opravárenské hmoty v tyčinke sú teplotne
odolné od −35°C do +120°C (krátkodobo do +150°C).
sú odolné voči alkoholu, esterom, slanej vode, olejom
a väčšine kyselín a lúhom. Neobsahujú žiadne riedidlá
a tvrdnú prakticky bez zmrštenia.

Vytvrdnutý materiál sa dá mechanicky opracovávať
(vŕtať, pilovať, frézovať) a bez predošetrenia natierať.

WEICON opravárenská tyčinka drží na:
• kovoch
• dreve
• skle
• keramike
• betóne
• mnohých plastoch.

Pre rôzne použitie, môžete voliť z viacerých druhov.

Opravárenská tyčinka
ST 115 Titán
Na trvalé opravy a lepenie kovových dielov, odolná vy−
sokým teplotám (od −35 °C do +280 °C, krátkodobo
do +300 °C). Na opravy:
• nádrží a potrubných rozvodov
•   odliatkov z hliníku a ľahkých kovov
• hriadelí, čerpadiel a púzdier
• poškodených závitov
a taktiež všade tam, kde je potreba opráv pre použitie
pri vyšších teplotách.



17,5 N/mm˛

  MeďVoda
epoxidová živica
s minerál. plnivom

28 g/56 g

béžová

20 minút

60 minút

24 hodín

−35°C bis +120°C
(krátkod. +150°C)

84 N/mm˛

80

min.
18 mesiacov

  Hliník          Titán           DrevoOceľ

teplotná 
odolnosť

Opravárenská tyčinka
ST 56 Drevo
Na trvalé a zbytkové elastické opravy drevených
dielov bez zrážania. Na vyspravenie trhlín a dier po vŕtaní
kúskov vylomeného dreva a tesnenie špár na:

•  okenných a drevených rámoch
• dýhach, doskách, fošniach
• modeloch (lietadiel, lodí, atď.)
• drevených hračkách
a ako všestranne opracovateľná hmota pre hoby
a v domácnostiach.

Opravárenská tyčinka
ST 115 Hliník
Na rýchle nehrdzavejúce opravy a zlepovanie
kovových dielov. Je vhodný na opravy a utesnenie
trhlín, dier, presakujúcich miest a netesností na:
• karosériach 
• hnacích zariadeniach a  kontajneroch
• okenných rámoch a profiloch
• člnoch
• modeloch (železnice, autá a pod.)
a ako univerzálna opracovacia hmota pre záhrady
a hobby.

Dôležité upozornenia
• plochy musia byť čisté a odmastené, prípadne

 zdrsnené
• pracovať pri izbovej teplote (cca +20 °C)
• pri vyššej teplote sa skracuje čas spracovateľnosti;

pri teplote pod 16 °C sa predlžuje doba vytvrdzovania;
okolo +5 °C nenastáva žiadna reakcia

• Potrebné množstvo hmoty odrezať alebo odlomiť. Živicu
a tvrdidlo hniesť tak dlho, až má zmes jednoliatu farbu

(tvrdidlo je uprostred, živica je z vonkajšej strany.

• hotovú zmes naniesť na opravované miesto 
  a nechať, podľa typu, pôsobiť  4 až 20 min.

• na vlhké a mokré plochy masu naniesť a zľahka
  pridržať pokiaľ nezačne tvrdnúť (opravárenská
  tyčinka ST 115 Voda a ST 115 Meď).

Produkt
základ

balenie
farba
doba spracovania
doba vytvrdzovania
konečná tvrdosť

pevnosť v tlaku
pevnosť v ťahu
tvrdosť Shore  D

skladovateľnosť
pri izbovej teplote
(18−25°C)

epoxidová živica
s keram. plnivom

epoxidová živica
s meď. plnivom

epoxidová živica
s oceľ. plnivom

epoxidová živica
s hliník. plnivom

epoxidová živica
s titan. plnivom

57 g/115 g5       7 g/115 g         57 g/115 g         57 g/115           57 g/115 g

biela                medená            tmavosivá       strieborná               hnedá

 20 minút             4 minúty           5 − 10 minút      5 −10 minút      60 − 90 minút

 60 minút            30 minút          30 minút          30 minút     360 minút

 24 hodín            24 hodín          24 hodín          24 hodín      24 hodín

−35°C bis +120°C
(krátkodobo +150°C)

−35°C bis +120°C
(krátkod. +150°C)

−35°C bis +120°C
(krátkod. +150°C)

−35°C bis +120°C
(krátkod. +150°C)

−35°C bis +280°C
(krátkod. +300°C)

84 N/mm˛ 84 N/mm˛ 84 N/mm˛ 84 N/mm˛ 84 N/mm˛

20 N/mm˛ 20 N/mm˛ 20 N/mm˛ 20 N/mm˛ 20 N/mm˛

75 − 80 85 80 75 − 85 80

min.
18 mesiacov

min.
18 mesiacov

min.
18 mesiacov

min.
18 mesiacov

min.
18 mesiacov



Opravárenské tyčinky
jednoduché riešenie
pre všetky opravy a údržbu
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