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OPRAVÁRENSKÁ 
OPRAVÁRENSKÁ 

SADA NA PÁSY
SADA NA PÁSY

 ► rychlá a snadná oprava 

 dopravníkových pásů 

 ► pro opravy a nátěry 

 gumových povrchů 



tekutý | plněný minerály | velmi
odolný proti opotřebení | odolný vůči teplotě
až +180°C (+356°F)

Systém epoxidové pryskyřice WEICON 
GL poskytuje vysokou odolnost proti otěru 
a slouží jako ochrana proti opotřebení pro 
často používané povrchy. Je tekutý, má 
vysokou počáteční pevnost, je minerálně 
plněn a odolný vůči chemikáliím.

Je zvláště vhodný pro silně namáhaná 
čerpadla, jako ochrana proti opotřebení pro 
kluzná ložiska, žlaby, nálevky a potrubí a pro 
opravy odlitků, ventilů a lopatek ventilátorů.

Výrobek lze použít ve strojírenství a v mnoha 
dalších oblastech průmyslu. WEICON GL 
je také vhodný pro vytvoření systémové 
struktury v kombinaci s WEICON Keramikou 
BL. V důsledku různé barvy obou systémů, 
lze snadno zjistit stupen opotřebení po 
vizuální kontrole.

 ► 0.2 kg
 10700002 

 ► 0.5 kg
 10700005 

 ► 1.0 kg
 10700010 

 ► otěruvzdorná ochrana proti opotřebení 

 ► teplotně odolný až do +180°C (356°F) 

Easy-M
ix

 EASY-MIX PU KRYSTAL 

Vysoce pevné, rychle vytvrzující strukturální 
lepidlo na bázi PU. Vhodné pro transparentní 
a vizuálně přitažlivé lepení např. plast a sklo. 
Velmi dobrá přilnavost k různým materiálům. 
Zpracovatelnost: cca 2-4 minuty.

 ► 50 ml
 10758050 

Díky modernímu systému mísení a dávkování

WEICON Easy-Mix, mohou být typy Easy-Mix 

automaticky dávkovány, míchány a aplikovány

v jednom pracovním kroku.

WEICON Easy-Mix mísicí a 

dávkovací systém

 WEICON GL 

vysoká pevnost | rychle vytvrzující | pro 
transparentní a vizuálně přitažlivé lepení | 
doba zpracovatelnosti cca 120 - 240 vteřin

Vlastnosti 
Báze epoxid
Plnivo  minerální
Textura tekutý
Barva po vytvrzení  zelená

Aplikace 
Mísicí poměr dle hmotnosti   100:20
Mísicí poměr dle objemu  100:26
Viskozita směsi při 25°C a 20 1/s  13 000 mPa·s
Spotřeba pro tloušťku vrstvy 1,0 mm 1,3 g/cm³
Max. tloušťka vrstvy na pracovní krok  10 mm

Vytvrzení
Zpracovatelnost při 20 °C (dávka 500g)  30 min.
Reaplikace (síla 35%) je možné po 3,5 h
Odolný (80% pevnost) po 6,0 h
Konečná pevnost (100% pevnost) po 8,0 h

Mechanické vlastnosti po vytvrzení 
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-2 59 MPa
Pevnost v tlaku DIN EN ISO 604 99 MPa
Pevnost v ohybu DIN EN ISO 178 29 MPa
Tvrdost (Shore D) DIN ISO 7619 81±3
Pevnost ve smyku pro tloušťku materiálu 1.5 mm  
DIN EN 1465 ocel 1.0338 pískovaná  12 MPa

Teplotní parametry
Teplotní odolnost  -35 °C až +180 °C

Technické údaje WEICON GL

Technické údaje Easy-Mix PU Krystal

Vlastnosti 
Báze polyurethan
Barva po vytvrzení krystalicky čiré

Zpracování 
Mísicí poměr pryskyřice/tvrdidlo  1:1
Hustota směsi  1,13 g/cm³
Přemostění spáry 0,1 - 4,0 mm 

Vytvrzení 
Doba zpracovatelnosti při +20 °C (+68 °F) 2 - 4 min. 
Manipulační pevnost (pevnost 35%) po 30 min.
Odolný (50% pevnosti) po  60 min. 
Konečná pevnost (100% pevnosti) po   12 h 

Mechanické vlastnosti po vytvrzení
Pevnost v tahu  DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
Prodloužení do přetržení DIN EN ISO 527-2 20 %
Tvrdost (Shore D) DIN ISO 7619 73
Pevnost ve smyku pro
tloušťka materiálu 1,5 mm DIN EN 1465
 Hliník   11 N/mm² 
 Lesklá ocel 17 N/mm² 
 Pozinkovaná ocel 12 N/mm² 
 Nerezová ocel 17 N/mm² 
 PC (polykarbonát) 3.2 N/mm² 
 PMMA  2.3 N/mm² 

Teplotní parametry
Teplotní odolnost  -55 °C až +100 °C

WEICON GL

WEICON KERAMIKA BL

V KOMBINACI S
WEICON KERAMIKOU BL

PERFEKTNÍ JAKO
KONTROLNÍ VRSTVA

i
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 ► 50 g
 10566150 
     černá

ČERNÁ
 EASY-MIX RK-7100 

Báze methylmethakrylát. Vysoká pevnost, rychle 
vytvrzující strukturální lepidlo s velmi dobrou 
přilnavostí k plastům, vláknitým kompozitům, 
kovům, a mnoho dalších materiálů. Vysoká 
viskozita, proto je vhodný pro aplikaci na 
svislou plochu. Zpracovatelnost: cca 5 minut.

Obsahuje:
Epoxidové minutové lepidlo, malou dřevěnou 
špachtli, mísicí špičku Quadro, PE rukavice

 ► Set
 10550025 

 EPOXIDOVÉ MINUTOVÉ 
 LEPIDLO SET 

 CA-ODSTRAŇOVAČ 

Vhodný k čištění kovových dílů, nástrojů a 
mnoha různých povrchů, které přišly do styku 
s kyanoakrylátovými lepidly.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

rychle vytvrzující | vysoká pevnost |
nárazuvzdorný | zbytková pružnost

Easy-M
ix

Spolehlivě narušuje a odstraňuje všechny 
typy kyanoakrylátových lepidel.

Báze methylmethakrylát
Barva po vytvrzení černá
Poměr míchání pryskyřice/tvrdidlo  1:1
Hustota směsi  0,98 - 1,02 g/cm³
Viskozita směsi   40 000 - 60 000 mPa·s

Zpracovatelnost při +20 °C (+68 °F) 5 min. 
Manipulační pevnost (pevnost 35%) po 25 min.
Odolný (50% pevnosti) po 60 min. 
Konečná pevnost (100% pevnosti) po  12 h
 
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-2 24 N/mm² 
Prodloužení do přetržení  DIN EN ISO 527-2    28 %
Přemostění spáry 0,1 - 5,0 mm
 
Pevnost ve smyku dle 
DIN EN 1465 na
 Hliník   20 N/mm² 
 Pískovaná ocel  23 N/mm²
 Nerezová ocel 22 N/mm² 
 PC (polykarbonát) 12 N/mm² 
 PMMA    9 N/mm² 
 ABS   7 N/mm² 
 PVC tuhý  12 N/mm² 
 FRP 21 N/mm² 
  CFRP  22 N/mm² 
 Polyamid 6.6   1 N/mm² 

Teplotní odolnost -55 °C až +125 °C

Technické údaje Easy-Mix RK-7100 černé

Báze epoxidová pryskyřice, 
  neplněná
Barva  transparentní
Mísicí poměr dle objemu pryskyřice/tvrdidlo (automaticky) 1:1
Hustota směsi 1,15 g/cm³
Viskozita směsi při +25°C (+77 °F) 8 500 mPa·s

Přemostění spáry 2 mm
Teplota zpracování  +10 °C až +30 °C
Teplota vytvrzení +6 °C až +40 °C
Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F)
pro 10 ml odpovídá 3 - 4 min.
 
Manipulační pevnost (pevnost 35%) po 30 min.
Odolný (50% pevnost) po  1 h
Konečná pevnost (100% pevnosti) po 24 h

Pevnost v tahu  DIN EN ISO 527-2 9 Mpa
E-modul (v tahu) DIN EN ISO 527-2 40 Mpa
Pevnost v tlaku   DIN EN ISO 604 58 Mpa
Pevnost v ohybu DIN EN ISO 178 178 2 000 - 2 500 Mpa

Tvrdost (Shore D)  DIN ISO 7619 65

Střední pevnost ve smyku podle DIN EN 1465 na
 Ocel pískovaná 20 N/mm²
 Alu pískované 19 N/mm² 
 PVC tuhé, zdrsněné 13 N/mm² 

Teplotní odolnost  -50 °C až +80 °C

Technické údaje Epoxidové minutové lepidlo

Barva  bezbarvý
Bod vzplanutí > 120 °C
Viskozita  3 - 10 mPa·s
Hustota směsi 1,2 g/cm³

Technické údaje CA-odstraňovač

viskózní | samonivelační | velmi krátká doba 
zpracovatelnosti | rychle vytvrzující | transparentní

 Epoxidové minutové lepidlo 
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rychle vytvrzující 2-K polyuretanový systém |
vysoce elastické | odolné proti opotřebení | 
odolný proti rázům a otěru | vysoká odolnost 
proti roztržení

 OPRAVÁRENSKÁ  
SADA NA 

PÁSY

 ► rychlá a snadná oprava 

 dopravníkových pásů 

 ► pro opravy a nátěry 

 gumových povrchů 
 URETHAN 85 
Pasta polyurea
Flexibilní nátěrová pryskyřice s velkou 
odolností vůči rázům a odolnost proti otěru.
Teplotní odolnost od -60°C do +100°C.

Tvrdost Shore: A 85

 ► 500 g
 10800005 
pracovní balení

 ► 540 g
 10800540 
     kartuše

Doporučujeme pro 
2-komponentní 
540g kartuši.

 Dávkovač 2K 10:1 

 10653491 

Speciální lepicí činidlo pro 
urethany, pro předpřípravu 
gumových a kovových povrchů.

 Primer G 

 10809050 

 Opravárenská sada na pásy 590 

► 540 g kartuše + Primer G 50 g
 10851015 

 Opravárenská sada na pásy 550 

► 500 g pracovní balení + Primer G 50 g
 10851005 

Báze polyurea
Barva po vytvrzení  černá
Směs (dle hmotnosti %) pryskyřice/tvrdidlo 10:100
Hustota směsi 1,1 g/cm³
Textura pastovité

Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F) 20 min. 
Odolný/odformovatelný po 6 - 8 h
Odolný/odformovatelný (50°C) po 60 - 90 min. 
Konečná pevnost po 24 h
 
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-2 7,8 N/mm² 
Prodloužení do přetržení (v tahu) DIN EN ISO 527-2 470 %
Tvrdost (Shore A) DIN ISO 7619 85
Odolnost proti roztržení DIN ISO 34-1 31 kN/m 

Střední pevnost ve smyku s Primerem G
dle DIN EN 1465 dále
  Pískovaná ocel  8 N/mm²
 Pískováno z nerezové oceli 8 N/mm² 
 Hliník pískovaný  7 N/mm² 
 Pozinkovaná ocel 4 N/mm²

Teplotní odolnost (mokré)  -60 °C až +60 °C
Teplotní odolnost (suché) -60 °C až +100 °C

Technické údaje Urethan 85

Báze urethan
Barva  nažloutlá, transparentní
Mísicí poměr dle váhy pryskyřice/tvrdidlo 32:1 
Viskozita při +25°C (+77°F)
podle Brookfielda 40 mPa·s 
Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F)  15 min. 
Nátěr polyurethanem   po 30 až  60 min.

Technické údaje Primer G
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Flexibilní, odolná a samovolně
fixovatelná opravárenská 
páska z plastu vyztuženého 
skelnými vlákny pro rychlé 
nouzové opravy ve
vnitřních nebo venkovních 
prostorách.

Opravárenská páska je nasáklá
speciální pryskyřicí a je aktivována kontaktem s vodou.

Aplikuje se velmi snadno a rychle a vykazuje velmi vysokou 
přilnavost téměř na všech površích.

Po pouhých 30 minutách je páska plně vytvrzená a odolná.
Po vytvrzení lze pásku brousit a natírat. Má vysokou teplotní odolnost 
-50°C / (-58°F) až krátkodobě +150°C (+302°F).

Páska může být aplikována bez dalších nástrojů/nářadí a slouží k 
spolehlivé a trvanlivé opravě v průmyslových aplikacích, kvalifikovaných 
řemeslech, kolem domu, v sektoru kempování a kutilství.

 ► 5 cm x 1.5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3.5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3.5 m
 10711036 

 OPRAVÁRENSKÉ PÁSKY 

Báze polyurethan
Barva po vytvrzení  bílá

Doba zpracovatelnosti při +20°C (+68°F)  3 - 5 min.
Manipulační pevnost (pevnost 35%) po 7 - 10 min. 
Konečná pevnost (100% pevnost) po 30 min. 

Pevnost v tlaku 150 bar 
Teplotní odolnost   -50 °C až +120 °C,
  krátkodobě až do +150 °C

Technické údaje Opravárenské pásky

 LEPIDLO NA SKLO 

Technické údaje Lepidlo na sklo

WEICON Lepidlo na sklo je elastické 1-K lepidlo a tmel na bázi MS-Polymeru, 
které je speciálně navrženo pro montáž skla a okenních tabulí. Například 
lepí čelní skla, zadní okna a boční okna v motorových průmyslových 
nákladních vozech, zemědělských strojích a stavebních strojích. Je vhodné 
i na nábytek pro výrobu nebo pro instalace v zahradnictví a krajinářství.

Lepidlo na sklo poskytuje vysokou přilnavost na mnoha materiálech 
a vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Lepidlo vykazuje vynikající výsledky a 
odolnost proti stárnutí a dobrou UV stabilitu. Vyplňuje spáry, je bez 
zápachu, a bez silikonů, isokyanátů, halogenů a rozpouštědel.

Elastické 1-K lepidlo a tmel pro montáž
skel a okenních tabulí | Certifikace ISEGA

 ► 310 ml
 13711310 

kartuše

 ► 200 ml
 13711200 

Press Pack

Báze 1-K polyoxypropylen
Hustota   1,44 g/cm³
Textura pastovité

Doba zasychání (vůči otisku prstu)* 25 min. 
Rychlost vytvrzení (za prvních 24 hodin) 2 - 3 mm
Max. přemostění spáry 5 mm 
Max. šířka těsnicí spáry  25 mm

Tvrdost (Shore A) DIN ISO 7619 ± 5 42
Prodloužení do přetržení DIN EN ISO 527-2 650 % 
Pevnost v tahu čistého lepidla a tmelu 3,3 N/mm² 
Střední pevnost ve smyk (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm² 
Odolnost proti roztržení DIN ISO 34-1 20 N/mm²

Přetíratelné (mokré barvy) pouze „mokré na mokré“ 
  nejpozději do 3 hodin
Teplotní odolnost -40°C až +90°C
  krátkodobě až do +130°C

*měřeno při 50% relativní vlhkosti vzduchu a +23°C.
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PRESS PACKPRESS PACK

 ► aplikace bez dalších nástrojů 

 ► snadné a čisté dávkování 

 ► opětovně uzavíratelné 

Všestranné použití | Certifikace ISEGA Krystalicky čirý po vytvrzení |
Certifikace ISEGA

 ► 200 ml
 13303200 
Press Pack

bílý

 ► 200 ml
 13304200 
Press Pack

černý

 ► 200 ml
 13305200 
Press Pack

šedý

 ► 200 ml
 13308200 
Press Pack

 Flex 310 M   Classic ®  Flex 310 M   Krystal ®

NAŠICH 200 MLNAŠICH 200 ML
VYŘEŠÍ PROBLÉMVYŘEŠÍ PROBLÉM
 ►multifunkční olej s 
 kombinovaným účinkem 

vynikající kapilární účinek, ochrana proti 

korozi, vodoodpudivost, mazání, konzervace 

a čištění vše v jednom produktu. Vhodné pro 

použití jako řezný olej pro vrtání a řezání.

 W 44 T   Multi-sprej ®

 ► 200 ml
 11251200 

1 L TECHNICKÁ KAPALINA1 L TECHNICKÁ KAPALINA
 ► téměř všechny výrobky z této řady 
 jsou nyní k dispozici v praktickém 
 provedení 1 l nádoby 

Možná Vaše
produkty také!

zu
sä

tz
lic

h 
erh

ältlich / additionally available 

www.weicon.czwww.weicon.cz

 NYNÍ 
 DOSTUPNÉW V 
 PRAKTICKÉM 
 BALENÍ 

naše produkty

Báze 1 K polyoxypropylen
Hustota   1,44 g/cm³
Textura pastovitý

Doba zaschnutí (vůči otisku prstu)*  25 min. 
Rychlost vytvrzení (za prvních 24 hodin)  2 - 3 mm
Max. přemostění spáry 5 mm 
Max. šířka těsnicí spáry 25 mm

Tvrdost (Shore A) DIN ISO 7619  42
Prodloužení do přetržení (v tahu) DIN ISO 7619  650 % 
Pevnost v tahu čistého lepidla a tmelu 3,3 N/mm² 
Střední pevnost ve smyku (DIN EN 1465) 2,1 N/mm² 
Odolnost proti roztržení DIN ISO 34-1 20 N/mm²

Přetíratelné (mokré barvy)  pouze „mokré na mokré“
  nejpozději do 3 hodin
Teplotní odolnost  -40°C až +90°C, krátkodobě až +130°C

Flex 310 M® Classic MS-Polymer

1 K polyoxypropylen
1,06 g/cm³
pastovitý

10 min. 
2 - 3 mm
5 mm 
25 mm

40
300% 
3,0 N/mm² 
2,0 N/mm² 
19 N/mm²

pouze „mokré na mokré“
nejpozději do 3 hodin
-40°C až +90°C, krátkodobě 
(cca 2 hod.) až +120°C

Flex 310 M® Krystal MS-Polymer

Zápach vanilka
Barva  nažloutlá
Teplotní odolnost  -50 °C až +210 °C

Technické údaje W 44 T®

Technické údaje

* měřeno při 50% relativní vlhkosti vzduchu a + 23°C
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 VÝJIMEČNÉ 

 Precizní odizolovače 
 CELOSVĚTOVÁ 

 INOVACE 

 KABELOVÝ NŮŽ 
 NO. 4-29 SPIRAL 

Přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech 
běžných kulatých kabelů o průměru 4,5-29 mm.

Kromě kulatého a podélného řezu je nástroj 
vhodný i pro spirálové řezání.

Hloubku řezu lze pohodlně nastavit v krocích 0,1 
mm až 3 mm s ovládacím knobem/knoflíkem,
aniž by došlo k poškození vrstev níže.

mm Ømm obj. č.

140 136 4.5 - 29 52000029

+ spirální 
řez

mm Ø obj. č.

112 45
splétané
pevné

0.12 mm - 0.8 
mm

51000002

112 45
splétané
pevné

0.12 mm - 0.8 
mm

51001002

 Precizní odizolovač S 

Rychlé, snadné a přesné
odizolování tenkých drátů
a vodičů

Poloautomatický odizolovač pro rychlé a bezpečné 
odizolování velmi tenkých vodičů, licen nebo drátů s malými 
průměry v rozsahu 0,12 - 0,8 mm Ø (3620 AWG).

S nastavitelným dorazem se stupnicí pro pracovní rozsah od 
5 do 45 milimetrů rychle a spolehlivě nastavíte požadovanou 
délku odizolování.

DBGM 20 2019 107 281.4

 ESD Precizní odizolovač S 

ESD = disipativní ESD
materiál chrání před
elektrostatickým výbojem

*

 Odizolovač optických vláken S 

mm typ kabelu Ø Art.No.

112 45 optické vlákno 
Ø 0.125 mm

primární izolace Ø 
0.200 - 0.250 mm

51002002

rychlé a snadné odizolování
primární izolace z optických 
vláken 200 - 250 μm

► odstraní primární izolaci z
 kabelů z optických vláken Ø 0,125 mm
► čepel Ø 0,16 mm, otvor pro zasunutí kabelu Ø 0,35 mm
► přesná práce díky nastavitelné
 délce dorazu od 5 - 45 mm
► profesionální technologie odizolování kabelů, vhodná
 pro praváky i leváky

primární izolace optických vláken 

Ø 0.200 - 0.250 mm  

(200-250 µm) 
skelné vlákno

Ø 0.125 mm (125 µm) 
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OŠETŘUJÍCÍ 
SET NA KOLO
Ať už je to výlet lesem, po štěrkových cestách, na horách, 
každodenní jízdu do města nebo do práce. Vaše kolo je věrným 
společníkem bez ohledu na počasí - slunce, déšť nebo sníh. 
Abychom Vám pomohli vyčistit a postarat se o kolo po dlouhých 
cestách, máme pro Vás WEICON Ošetřující set na kolo. Sada 
obsahuje vysoce kvalitní speciální výrobky a poskytuje vše čištění, 
ochraně a mazání.

Ať už máte elektrokolo, horské kolo, gravel kolo, závodní kolo, 
trekkingové kolo, městské kolo, Dutch kolo nebo skládací 
kolo - sada je vhodná pro všechny typy jízdních kol.

13 produktů

 Odstraňte hrubé nečistoty

 Důkladně napěňte

 Vyčistěte pohon kola

 Vyleštěte kolo

 Naolejujte řetěz kola

 Zajistěte šrouby

 Ochraňte šroubové spoje

ČISTIČ KOL

OŠETŘUJÍCÍ SPREJ PTFE

MONTÁŽNÍ PASTA

ČISTIČ POHONU JÍZDNÍHO KOLA

MULTIPĚNA

OLEJ NA ŘETĚZ

JIŠTĚNÍ ZÁVITŮ

ROZPRAŠOVAČ

MONTPÁKA

KARTÁČ

HADŘÍK Z MIKROVLÁKNA

MYCÍ HOUBA

RUKAVICE

Obj. č. 70890001
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3 produkty ČISTIČ POHONU JÍZDNÍHO KOLA

OŠETŘUJÍCÍ SPREJ S PTFE

OLEJ NA ŘETĚZ

Obj. č. 70890002
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Distributor:

prokázaný účinek dle
DIN EN 1276 a 1650

pH
- neutrální

pH
- neutral

ProfessionalQuality

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


