
Tekuté účinné látky

Striekacia fľaša na stlačený vzduch

WSD 400
(znovu plniteľná)



Tekuté účinné látky
Mnohé produkty WEICON sú distribuované aj ako 
tekutiny v 5, 10 a 30 l kanistroch. WEICON účinné 
tekuté látky sa dajú plniť do fľaše na stlačený
vzduch  WSD 400 alebo do ručného rozprašovača.
             
            

WEICON hľadač netesností
Na rýchle a pohodlné vyhľadávanie trhlín a poróznych
miest na tlakových vedeniach. Nevytvára nebezpečené
zlúčeniny s plynmi, kysličníkom uhličitým propán−butánom,
acetylénom, svietiplynom a zmeným plynom, dusíkom 
kysličníkom dusíka N̨ O) fluórovodíkom.
Je nehorľavý, antikorózny a príjemný na pokožku.
Testovaný DIN−DVGW .

WEICON Silicon
Ideálny mazací a odlučovací prostriedok, zabraňuje ulpievaniu
zvyškov lepidla na lisoch a vedeniach. Súčasne izoluje, chráni a
ošetruje plasty, gumu a kovy a zabezpečuje ich klznosť.
Látka vytvára dlhodobo tenký film na povrchu materiálu,  ktorý 
bráni spojeniu s iným materiálom.
     

WEICON AT-44 Allround-Fluid mit Teflon®

Vyokokvalitný prostriedok na použitie v priemysle
a v dielniach. Vďaka svojej špeciálnej účinnej látke
− vysokému obsahu teflónu a vlastnosťou všade
vniknúť, slúži ako ochrana proti korózii, čistí, odpudzuje
vodu, maže a konzervuje. 
Neobsahuje silikón, odoláva poveternostným zmenám
a má takmer neobmedzené použitie v dielniach, vo výrobe
automobilov, lodí, elektriny a v poľnohospodárstve.
         
          

WEICON Bio-Fluid*
Je bezživičný a bezkyselinový, číry a medicínsky čistý
mazací olej , vyvinutý špeciálne na použitie v potravinárstve,
farmaceutickom a kozmetickom priemysle.
Je bez zápachu a chuti, fyziologicky bezchybný a vyhovuje
norme DAB 10.
         
       

WEICON Bio-Cut*
Vysokorezný olej. Zvlášť dobrý mazací účinok umožňuje
vyššie rezné rýchlosti, vyšší rezný výkon  a tým aj vyššiu 
životnosť nástrojov.
WEICON Bio−Cut je bez minerálnych olejov, plne biologicky
odbúrateľný a bez chlóru, síry, bária, olova, kadmia, nitritu,
PCB formaldehydu.

WEICON W 44 T
Univerzálny produit, uvoľňuje hrdzu, odpudzuje vlhkosť, 
odstraňuje škrípanie, čistí ušpinené kovové povrchy
a chráni a ošetruje všetky nástroje.

WEICON Pneuma-Lub mit Teflon®

Tento produkt je  vyvinutý ako univerzálny prostriedok chrániaci
voči korózii všetky pohyblivé a ochranné časti 
pneumatického náradia a jeho príslušenstva.

Teflon® = ochranná značka  E.I. Du Pont.

WEICON čistič S
Odstraňuje bezo zvyšku všetky olejové a mastné ušpinenia
ako aj mazadlá.
 WEICON čistič S čistí všetky kovy, sklo, keramiku
a väčšinu plastov.
Termoplasty ako PVC, plexisklo, polystyrol a jednoduché
lakové povrchy sa dajú odstrániť.
           

WEICON odstraňovač hrdze
So 6−násobným účinkom: odstraňuje hrdzu, odpudzuje vodu,
zaisťuje kontakty, chráni pred koróziou, maže klzné 
plochy a ošetruje kovy.

WEICON šok na hrdzu
„Chemický kľúč na závity“. Vďaka svojej dvojitej funkcii
– studenému škoku a kapilárnemu efektu, uvoľní behom
niekoľkých sekund šrúbenia rôzneho druhu aj v
beznádejných prípadoch. Je bez minerálnych olejov
silikónu a tukov, pracuje bezo zbytku a nezanecháva
žiadne stopy. 

WEICON Bio-ochrana pri zváraní
Zabraňuje nalepeniu kvapôčiek kovu na zváracích
tryskách a povrchu obrobku, bez poškodenia zvaru.
Neobsahuje chlórovodík, riedidlá a silikón.
Na báze extraktov z lieskových orieškov a slnečníc.
Biologicky odbúrateľný.
              

WEICON separátor na formy
Bezsilikónový mazací a oddeľovací prostriedok. Zabraňuje 
spojeniu plastov, foriem, kovov a náradia.
Je vyrobený z čistých prírodných produktov 
a nebosahuje PCB, FCKW formaldehyd.



Plnenie vzduchom je cez prechodný ventil (na objednávku)
z tlakového rozvodu vzduchu alebo priamo, pomocou pumpy
• strieka sa iba  striekaná látka
• odstráni sa problém s odpadom obalov
          
• vďaka hnaciemu plynu − vzduchu

možno použiť aj horľavé látky

Príslušenstvo k WSD 400:
• adaptér na plnenie z každého rozvodu stlačeného vzduchu
• sada 4 rôznych striekacích dýz a jeden guľový ventil

 s nasávacou rúrou.

          
        
        

Zinková prášková farba*
Zinková opravná farba*
WEICON zinková prášková farba (zinková šedá) slúži na
dlhotrvajúcu, optimálnu ochranu voči korózii skoro na všetkých
kovových povrchoch.
WEICON opravná farba (farebný odtieň − zhodný so žiarovým
zinkovaním) poskytuje trvalú antikoróznu ochranu 
pre pozinkované povrchy.
Vlastnosti sú zhodné s vlastnosťami  WEICON Zink−
Spray TÜV a WEICON Zinkový sprej „špeciálne svetlý“.

WEICON zinková farba a  WEICON zinková opravná farba
sa dá natierať štetcom.
            

* nedá sa striekať  WEICON striekacou fľašou
WSD 400.
Natierať štetcom.

Technické údaje

Produkt Zinková prášková farba
farba                                                                 zinková šedá
stupeň lesku                                                   matný
pigmentový základ                                            zinkový prášok
zaschnutie pri +20°C  ca. 30 minút
úplne zaschnutie                                ca. 10−12 hodín
prelakovateľný                                     ca. 12 hodín
spotrebah                                             ca. 250 ml/m˛
teplotná odolnosť                                do ca. 500°C
špecifická hmotnosť g/cmł                       1,90

Produkt Zinková opravná farba
farba                                                      svetlo šedá
stupeň lesku                                            hodvábne lesklý
pigmentový základ                              špeciálne zinkové

a hliníkové pigmenty
zaschnutie pri +20°C  ca. 30 minút
úplné zaschnutiet ca. 10−12 hodín
prelakovateľný ca. 12 hodín
spotreba    ca. 150 ml/m˛
teplotná odolnosť  do 240°C, krátkodobo do 280°C
špecifická hmotnosť g/cmł 1,25

Striekacia fľaša so stlačeným vzduchom

WSD 400, znovu plniteľná

WSD 400 fľaša so stlačeným vzduchom
• jednoduché používanie, rýchle plnenie
• pre použitie v dielniach
• vyhovuje pre mnohé tekuté látky
• úsporný − využitie veľkých balení
• šetrí životné prostredie − menej odpadu
•  bezpečný −− využíva nehoľavý stlačený vzduch
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