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 Etanșanți și 

 agenți de impregnare 



    ETANȘANȚI ȘI 
    AGENȚI DE 
    IMPREGNARE 

PRODUSE NOI ÎN GAMĂ

În aplicații industriale suprafețele unei mari varietăți de 
componente sunt impregnate și etanșate- fie că este vorba 
de suprafețe din metal, plastic, piatră sau beton. 

Prin impregnare și etanșare se închid și se etanșează porii 
și cavitățile. Utilizarea etanșanților permite obținerea unor 
rezultate optime- atât în laborator prin realizarea testului la 
ceață salină cât și în practică. 

Domenii de aplicare

Date tehnice WEICON S 120G

de solvent
35-40 mPa·s
+120 °C

12 h
fără culoare

Proprietăți
Pe bază 
Vâscozitate +25 °C Brookfield  
Rezistența la temperatură 

Procesul de întărire
Timp de întărire la 25 °C; 50 % umiditate relativă 
Culoarea în stare întărită

WEICON S 180W Plus

de apă
20-50 mPa·s
până la +180 °C

48 h
fără culoare

WEICON S 500 HT 

de solvent
5-10 mPa·s
+500 °C

aprox. 6 h temp. 
camerei + 2h 220 °C
fără culoare

WEICON S P61B 

de solvent
< 40 mPa·s
+200 °C

12 h
fără culoare
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 S 120G  S 180W Plus 
întărire rapidă | vâscozitate scăzută 
utilizare în aplicații multiple

WEICON S 120G este un agent de impregrnare 
lichid, gata de utilizare, cu un timp de întărire 
scurt și vâscozitate scăzută. Datorită acțiunii 
sale capilare acesta pătrunde ușor în pori și 
îi etanșează permanent elastic. Acest agent 
conține numai polimeri care sunt aprobați 
pentru contactul cu alimentele. S 120G prezintă 
o aderență inițială înaltă și poate fi utilizat pe 
multe metale și multe materiale plastice. Are 
proprietăți bune de protecție împotriva coroziunii 
și conține solvenți.

aderență ridicată | vâscozitate scăzută 
nu conține solvenți

WEICON S 180W Plus este un agent de 
impregnare pe bază de apă, gata de utilizare, 
cu vâscozitate foarte scăzută,care datorită 
acțiunii sale capilare penetrează ușor porii și 
îi etanșează permament elastic. Nu conține 
solvenți și este neinflamabil. S 180W Plus aderă 
foarte bine la multe suprafețe cum ar fi metalul 
și suprafețele din plastic. Poate fi utilizat ca și 
etanșant în producția de aditivi- mai ales în cazul 
modelelor din plastic care nu sunt rezistente la 
solvenți. Agentul de impregnare este rezistent la 
temperaturi de până la 180 °C și are un conținut 
înalt de solide.

 ► 1 L
 18000001 

 ► 5 L
 18000005 

 ► 10 L
 18000010 

 ► 28 L
 18000028 

 ► 1 L
 18050001 

 ► 5 L
 18050005 

 ► 10 L
 18050010 

 ► 28 L
 18050028 

 S 500 HT 
vâscositate foarte scăzută | rezistent la 
temperaturi înalte | rezistent la agenți chimici

WEICON S500 HT este un agent de impregnare 
transparent, gata de utilizare, cu vâscozitate 
foarte scăzută, care datorită acțiunii capilare 
penetrează ușor porii și îi etanșează permanent 
elastic. Are o înaltă rezistență termică de până 
la 500 °C, o rezistență foarte înaltă la substanțe 
chimice agresive și o înaltă rezistență dielectrică. 
Este potrivit ca și etanșant pentru acoperiri cu 
pulverizare termică. Pentru rezultate de protecție 
optimă la coroziune și rezistență chimică înaltă, 
S 500 HT ar trebui temperat la 220 °C timp de 
2 ore. Agentul de impregnare conține solvenți.

 ► 1 L
 18100001 

 ► 5 L
 18100005 

 ► 10 L
 18100010 

 ► 28 L
 18100028 

 S P61B 
vâscozitate redusă | permanent elastic 
hidrofob

WEICON S P61B este un agent de impregnare 
transparent, gata de utilizat, cu vâscozitate 
scăzută care penetrează în microporozități 
datorită acțiunii sale capilare. Agentul este 
hidrofob, etanșează eficient datorită proprietăților 
permanent elastice și conține solvenți. Etanșantul 
poate fi utilizat pentru acoperiri cu pulverizare 
termică. S P61B are o rezistență foarte bună 
la soluții chimice și prezintă rezultate excelente 
la testul în ceață salină (la același nivel ca și 
etanșanții bicomponenți).

 ► 1 L
 18150001 

 ► 5 L
 18150005 

 ► 10 L
 18150010 

 ► 28 L
 18150028 
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 HT 111 
cu pulbere de otel | pastos | rezistent la temperaturi inalte

Sistemul de rășini epoxidice WEICON HT 111 este utilizat pentru 
lucrări de reparații și restaurare ale pieselor metalice. Este păstos, 
cu pulbere de oțe și rezistent la temperaturi înalte de până la 200 
°C (392 °F); pentru o perioadă scurtă de timp rezistă chiar până la 
280 °C (536 °F). WEICON HT 111 este rezistent la agenți chimici, 
este non-coroziv și poate fi utilizat la o rata de amestec de 1:1. 

WEICON HT 111 este adecvat pentru aplicatii pe suprafete 
verticale si poate fi folosit pentru repararea si lipirea pieselor 
turnate si din metal, pentru umplerea sufluri lor, pentru 
repararea rezervoarelor, a sasiurilor si pieselor de masini 
deteriorate, pentru etansarea pompelor si a conductelor. 
Datorită proprietăților sale, acest material compozit este în mod 
deosebit potrivit pentru aplicații în ingineria mecanică și tehnologică, 
în ingineria de construcții de mașini și sisteme și în multe alte 
domenii ale industriei.

 ► 0.2 kg
 10260002 

 ► 1.0 kg
 10260010

 ► 0.5 kg
 10260005 

 TB Flex F 
ignifug | cu aderență mare | poate fi aplicat cu spatula

WEICON TB Flex F este un adeziv bicomponent alb, ignifug, care 
poate fi aplicat cu spatula. Este potrivit pentru aplicații de protecție 
la incendiu și este utilizat pentru a lipi materiale ceramice cu rol de 
protecție la uzură sau piese din oțel pe o mare varietate de materiale 
cum ar fi metalul, betonul sau altele similare.

Sistemul de adeziv bicomponent prezintă o aderență foarte înaltă, 
după întărire este tare, dar flexibil și a fost modificat pentru a fi 
rezistent la impact. Chiar și în condiții extreme adezivul nu devine 
casant. Acesta prezintă proprietăți de protecție la uzură foarte bune, 
mai ales la eroziune, are o bună rezistență chimică și nu conține 
solvenți. TB Flex F conține aditivi care detemină autostingerea în 
câteva secunde. Acesta a fost testat în conformitate cu DIN EN ISO 
340 la Centrul pentru protecția împotriva incendiilor și exploziilor 
DMT din Dortmund și a trecut cu succes toate încercările.

 ► 0.2 kg
 17000002 

 ► 0.5 kg
 17000005 

 ► 1 kg
 17000010 

    METALE PLASTICE 
WEICON SISTEME DE RĂȘINI EPOXIDICE
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protecție la uzură | protecție la coroziune | 
certificat de aprobare pentru industria alimentară

WEICON B4LM este un sistem de rășini epoxidice bicomponente 
cu un conținut ridicat de solide minerale fine. Acest sistem de 
acoperire a fost aprobat de Insistutul de Igiena din Regiunea Ruhr 
pentru contactul cu substanțe apoase și grase până la 70 °C. 
Este utilizat atât pentru protejarea suprafețelor împotriva uzurii și 
coroziunii precum și ca și adeziv. 

Acoperirea este ușor de aplicat și aderă la o mare varietate de 
suprafețe chiar și în cazul stresului mecanic. Această acoperire 
de protecție la uzură prezintă o rezistență chimică foarte bună și 
este potrivită pentru o mare varietate de piese cum ar fi pompele, 
sistemele de conveioare, șuruburile de ridicare, silozurile, 
rezervoarele și conductele.

 ► 0.2 kg
 17050002 

 ► 0.5 kg
 17050005 

 ► 2 kg
 17050020 

 B4LM 
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protecție anti-uzură | pulverizabil | efect anti-lipire

WEICON B4NV Anti-lipire este un sistem de rășini epoxidice lichid, 
gri, bicomponent cu particule ceramice solide pentru protecția 
suprafețelor supuse la solicitări mari împotriva agenților chimici 
agresivi, a coroziunii și a uzurii mecanice. A fost special dezvoltat 
pentru procesarea cu un sistem ce funcționează la presiune mică. 
B4NV Anti lipire conține aditivi speciali care creează un efect anti-
lipire și alunecare (anti-stick-slip). Sistemul de protecție la uzură are o 
bună rezistență chimică și termică. Nu conține solvenți și se întărește 
aproape fără contracție. B4NV Anti-lipire este aplicat direct pe piese 
după o pregătire exemplară a suprafețelor prin sablare. Stratul de 
acoperire aderă foarte bine la diverse suprafețe și este potrivit pentru 
a mare varietate de componente cum ar fi conductele, pompele 
și sistemele de exhaustare. În orice situație însă se recomandă 
efectuarea unor testări preliminare în condițiile specifice aplicației 
practice, mai ales dacă piesele componente sunt expuse suplimentar 
la temperaturi ridicate sau la solicitări mecanice.

 ► 0.2 kg
 17150002 

 ► 0.5 kg
 17150005 

 ► 2 kg
 17150020 

 B4NV Anti-lipire 
sistem de protecție la uzură | rezistență chimică  
înaltă antistatic

WEICON B4AS este un sistem de rășini epoxidice bicomponente 
lichid, cu un conținut ridicat de solide ceramice fine. Este utilizat 
pentru protecția suprafețelor împotriva uzurii și coroziunii. Prin 
combinarea particulelor de înaltă rezistență cu o matrice polimerică 
viscoplastică, sistemul oferă un nivel înalt de protecție la uzură. 
Prezintă o bună rezistență chimică și o rezistență înaltă la abraziune. 
Stratul de acoperire nu se scurge și aderă foarte bine pe o mare 
varietate de suprafețe supuse la vibrație și elongație. Sistemul de 
protecție nu conține smoală și se întărește fără contracție. B4AS 
este potrivit pentru acoperirea unei mari varietăți de componente 
cum ar fi rolele, pompele, jgheaburile, conveioarele, șuruburile 
de ridicare, separatoarele, silozurile, elicele, ventilatoarele și 
schimbătoarele de căldură.

 ► 0.2 kg
 17100002 

 ► 0.5 kg
 17100005 

 ► 2 kg
 17100020 

 B4AS 

    METALE PLASTICE 
WEICON SISTEME DE RĂȘINI EPOXIDICE
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WEICON B4AS WEICON B4NV Anti-lipire

rășină epoxidică
oxid de aluminiu
lichid
negru

rășină epoxidică
mineral
lichid
gri

Date tehnice

Proprietăți 
Pe bază de
Filer
Textura 
Culoare

WEICON B4LM

rășină epoxidică
mineral
turnabilă
alb

WEICON HT 111

rășină epoxidică
oțel
pastos
gri inchis

WEICON TB Flex S

rășină epoxidică
mineral
pastos
alb

Mod de aplicare 
Temperatura de aplicare
Temperatura componentelor

Umiditatea relativă a aerului
Rata de amestec (greutate)
Rata de amestec (volum)
Vâscozitatea amestecului la +25 °C
Densitatea amestecului
Consumul specific la o grosime 
a stratului de 10 mm
Grosimea maximă a stratului 
pe etapă de lucru

intre +15 °C și +40 °C
>3 °C peste 
punctul de rouă
max. 85 %
100 : 32
100 : 54
15,000-20,000 mPa·s
1,5 g/cm³
1,5 g/cm²

10 mm

între +15 °C și +40 °C
>3 °C peste 
punctul de rouă
max. 85 %
100 : 45
100 : 61
15,000-20,000 mPa·s
1,5 g/cm³
1,5 g/m²

10 mm

între +15 °C și +40 °C
>3 °C peste 
punctul de rouă
< 85 %
100 : 18
100 : 34
35,000-40,000 mPa·s
1,7 g/cm³
1,7 g/cm³

10 mm

între +15 °C și +40 °C
>3 °C peste 
punctul de rouă
< 85 %
100 : 100
100 : 90
1.900.000 mPa·s
2,5 g/cm³
2,5 g/m²

20 mm

între +15 °C și +40 °C
>3 °C peste 
punctul de rouă
max. 85 %
100 : 67
100 : 77
60.000 mPa·s
1,6 g/cm³
1,6 g/cm²

20 mm

Procesul de întărire 
Timp de lucru la 20 °C, amestec 500 g 
Strat suplimentar aplicabil după (35 % rezistență)
Rezistența la sarcini după (80 % rezistență)
Rezistența finală (100 % rezistența)
Contracția

30 min.
6 h
12 h
36 h
0,09 %

aprox. 30 min.
5 h
8 h
24 h
0,22 %

30 min.
5 h
8 h
24 h
0,28 %

30 min.
6 h
9 h
24 h
0,15 %

30 min.
5 h
8 h
24 h
0,31 %

Proprietăți mecanice după întărire
- măsurat după întărire 24 h le temp. camerei + 24 h 60 °C
Rezistența la tracțiune 
Alungirea la rupere (prin tracțiune) 
Modulul de elasticitate (la întindere) 
Rezistența la compresiune
Rezistența la încovoiere
Duritatea Shore D
Rezistența adezivului 
Testare Taber DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg,1000 rot.)

Rezistența la forfecare măsurată pe bandă pentru o 
grosime a materialului de 1,5 mm DIN EN 1465

 Oțel 1.0338 sablat 
 Oțel inox V2A sablat 
 Aluminiu sablat
 Oțel galvanizat

39 MPa
1,8 %
2.200-2,500 MPa
52 MPa
48 MPa
83±3
19,6 MPa
0,4 g / 0,3 cm³

24 MPa
27 MPa
14 MPa
6 MPa

54 MPa
1,0 %
4.500-5,000 MPa
118 MPa
76 MPa
87±3
22,2 MPa
0,5 g / 0,3 cm³

17 MPa
19 MPa
10 MPa
6 MPa

46 MPa
0,9 %
5.300-5,700 MPa
95 MPa
71 MPa
86±3
19,4 MPa
1,3 g / 0,8 cm³

19 MPa
23 MPa
9 MPa
7 MPa

50 MPa
0,7 %
6.800-7,400 MPa
100 MPa
42 MPa
87±3
20 MPa
1,1 g / 0,4 cm³

14 MPa
15 MPa
9 N/mm²
4 MPa

32 MPa
5,0 %
2.400-2,600 MPa
110 MPa
52 MPa
78 ±3
21,7 MPa
0,3 g / 0,2 cm³

22 MPa
26 MPa
14 MPa
7 MPa

Parametri termici
Rezistența la temperatură
Temp. de tranziție vitroasă după 
întărirea la temp. camerei 
Temp. de tranziție vitroasă după 
temperare (la 120 °C)
Rezistența la deformare temică DIN EN ISO 75-2 

Conductivitatea termică DIN EN ISO 22007-4

Capacitatea calorică DIN EN ISO 22007-4

intre -35 °C și +120 °C
49 °C

63 °C

39 °C
0.573 W/m·K
1.378 J/(g·K)

între -35 °C și +120 °C
56 °C

60 °C

65 °C
0.684 W/m·K
0,1255 J/(g·K)

între -35 °C și +120 °C
52 °C

69 °C

65 °C
0.632 W/m·K
1.185 J/(g·K)

între -35 °C și +200 °C*
~ +57 °C

(la 100 °C) +92 °C

(*după temperare) 100* °C
0,5 W/m·K
0,63 J/(g·K)

între -35 °C și +120 °C
ca. 50 °C

90 °C

79 °C
0.579 W/m·K
1.399 J/(g·K)

Parametri electrici
RezistențaDIN EN 62631-3-1

magnetică
2,32 · 10^7 Ω·m
nu

7,17 · 10^14 Ω·m
nu

2,94 · 10^14 Ω·m
nu

1,5·10¹³ Ω·m
da

8,85 · 10^10 Ω·m
nu

*pe termen scurt până la +280 °C
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păstos | cu întărire rapidă | foarte elastic | rezistent la uzură | 
rezistent la impact și abraziune |  
cu rezistență înaltă la agenți chimici și presiune 

Setul de reparații benzi transportoare WEICON SF este un sistem 
poliuretanic bicomponent pentru reparații rapide și acoperiri ale 
suprafețelor din cauciuc.

Produsul se întărește rapid și prezintă elasticitate înaltă și 
rezistență la uzură, rezistență la impact și abraziune, fiind 
caracterizat în același timp și de o înaltă rezistență la rupere. 
Grație unei rezistențe mecanice foarte bune este în special potrivit 
pentru reparații ale unor componente din cauciuc și metal care sunt 
expuse la impact, abraziune sau vibrații.

Setul de reparații benzi transportoare SF permite o aplicare rapidă 
și ușoară. După doar 30 de minute, suprafața tratată poate fi deja 
sablată și netezită. Sistemul este potrivit pentru aplicații variate 
cum ar fi repararea și acoperirea benzilor transportoare, repararea 
acoperirilor din cauciuc, poate fi utilizat ca și protecție flexibilă 
împotriva uzurii precum și pentru reparații rapide ale suprafețelor 
deteriorate din cauciuc.

În completarea sistemului poliuretanic, setul conține și un primer 
pentru tratarea prealabilă a suprafeței precum și o spatulă ce 
permite aplicarea uniformă a produsului.

Timpul de aplicare este scurt, între două și trei minute. Poate 
suporta sarcini după o oră. Întărirea finală are loc după trei ore.

►Set reparații benzi 
transportoare 590 SF
 10852015 

 Set 
REPARAȚII BENZI  

TRANSPORTOARE SF

 ►  reparații rapide și ușoare ale  

 benzilor transportoare 

 ►  pentru reparații și acoperiri  

 suprafețe din cauciuc 
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 URETAN 85 SF 

Uretan 85-SF este un poliuretan special, foarte lichid pentru 
acoperirea și repararea suprafețelor din cauciuc. De exemplu, 
se pot repara cu poliuretan benzile transportoare din uzinele 
industriale, exploatările minieree în carieră deschisă sau mine. 
Urethan 85-SF are o rezistența foarte înaltă la uzură. 

Nu conține solvenți și se aplică la temperatura camerei. Înainte 
de aplicare, suprafața care urmează să fie acoperită trebuie 
să fie bine asperizată și apoi umectată cu un primer special 
bicomponent (primer pentru cauciuc), altfel nu va fi posibilă 
dezvoltarea aderenței la suprafață. Timpul de aplicare este între 
două și trei minute. Nu este necesară aplicarea nici unei surse de 
căldură pentru a iniția procesul de întărire. Suprafețele acoperite 
cu Uretan 85-SF pot fi supuse la sarcini după o oră. Întărirea finală 
are loc după trei ore. Pentru acoperirea suprafețelor metalice 
este disponibil un primer special.

 ► 540 g
 10810540 

Proprietăți
Pe bază de poliuree
Culoare neagră
Textura păstos

Mod de aplicare
Rata de amestec (greutate) 10:100
Densitatea amestecului 1,1 g/cm³

Procesul de întărire
Timpul de lucu la 20 °C (+68 °F) 3 min. 
Rezistența de lucru la sarcini (20 °C) după 1 h
Rezistența finală (100 % rezistență) după  3 h
 
Proprietăți mecanice după întărire
Duritatea (Shore A) DIN ISO 7619 A 85
Rezistența la temperatură: între -60 °C și +80 °C 
  (între -76 °F și 176 °F)
Rezistența la temperatura (mediu uscat)  între -60 °C și +100 °C
  (între -76 °F și 212 °F)

Date tehnice Uretan 85 SF

 ► rezistență înaltă la intemperii 

 ► întărire rapidă 

 ► păstos 

poate f  încă
rca

t d
up

ă 
3 

ore
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 ► aderă la diverse suprafețe 

 ► potrivt pentru utilizare în interior și exterior 

 ► rezistent la intemperii, îmbătrânire și raze UV 

 ► întărire rapidă 
 ► tixotrop și nu se scurge 

 ► nu conține silicon 

Adeziv cu întărire rapidă, de uz universal, pe 
bază de cauciuc (SBR) 

Adeziv rapid și puternic de contact pe bază 
de cauciuc sintetic pentru îmbinări în zone 
interioare și exterioare. Acest adeziv elastic 
de montaj monocomponent poate fi utilizat 
pe multe materiale cum ar fi lemnul sau plăcile 
din fibre de lemn, plăcile de MDF și OSB, 
plăcile decorative, oțelul, aluminiul, plasticul, 
PVC-ul, gips-cartonul, ceramica, plăcile de 
faianță, piatră și beton. Adezivul este potrivit 
pentru lipirea rapidă și permanentă a plintelor, 
panourilor, elementelor de podele, lambriurilor 
de perete, pervazurilor, treptelor, cadrelor de 
fereste din lemn, ornamentelor și a multor altor 
componente.

 ADEZIV DE MONTAJ 

Date tehnice Adeziv de montaj

Pe bază de  cauciuc sintetic 
Culoare bej deschis 
Textura păstos
Densitate 1,1 g/cm³
Timp de formare peliculă ~1 min.
Viteza de întărire (în primele 24h) 2-3 mm
Condiții de întărire +23 °C la 50 % umiditate relativă 
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor 5 mm
Rezistența medie la forfecare pe MDF 2,7 N/mm²
DIN EN 1465/ASTM D 1002  

Temperatura de aplicare între +5 °C și +40 °C
Termen de valabilitate 12 luni
Rezistența la temperatură  între -40 și +100 °C

 Ideal pentru 

 sectorul DIY 

 ► 310 ml
 16500310 
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Gata de 
utilizat

 CURĂȚITOR TIP 
 PRIMER 
pentru tratarea prealabila a suprafetelor de lipit

Soluție de curățare universală și agent de îmbunătățire a aderenței într-un 
singur produs. Special concepută pentru tratarea prealabilă a suprafețelor 
netede cum ar fi cele din oțel inox, sticlă sau plastic.

Spray-ul este utilizat pentru pregatirea optimă a suprafețelor non-absorbante. 
Curățarea și activarea substraturilor neporoase este realizată într-o singură 
etapă. Spray-ul poate îmbunătăți aderența inițială a adezivului utilizat dacă 
acest lucru este necesar.

Spray-ul de curățare adezivi are un timp de evaporare scurt și poate fi aplicat 
rapid și ușor. De aceea produsul este ideal pentru utilizare în producția de 
serie cu cicluri de producție scurte sau pentru aplicații de lipire care trebuie 
să fie efectuate în termen scurt.

Date tehnice Curățitor tip primer 

Pe bază de  amestec de solvenți cu aditivi 
Culoare  transparent
Proprietăți specifice   curățitor/primer pentru  

 adezivi și etanșanți elastici 
Timp de evaporare  aprox. 10 min.
Textura lichidă
Densitatea (+20 °C) DIN 51757  0,7 g/ml
Temperatura de aplicare între +5 °C și +25 °C
Rata de consum  20-60 ml/m²
Clasa de materiale  B2 
de construcție DIN 4102  
Termen de valabilitate 24 luni

 ► 400 ml
 13551400 

 ►  agent de curățare și primer  

 într-un singur produs 

 ►  nu este necesară tratarea  

 prealabilă a suprafețelor 

 ► aderență puternică la suprafață 

 ► uz universal 

într-un singur p
ro

dus

a procesului 

ag
en

t d
e curățare și prim

er 

eficiență îmbunătăț
ită

cucu
Curătitor tip Curătitor tip 

primerprimer
,, fărăfără

Curătitor tip Curătitor tip 
primerprimer

,,
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SET EASY-MIX

 PE-PP 50 
Conține:
24 ml Easy-Mix PE-PP 50, Spatulă din lemn mică, 
duză de amestec Quadro mănuși din PE

 10665025 

Materialele plastice precum PE și PP sunt utilizate din ce în ce mai 
mult în aproape toate sectoarele industriale datorită proprietăților lor 
specifice cum ar fi modelabilitatea, elasticitatea, rezistența la rupere, 
la temperatură și rezistența la căldură. Pentru lipirea acestor tipuri de 
plastice, până nu demult toate suprafețele necesitau un tratament 
prealabil extensiv de exemplu prin:

► procedee mecanice (șlefuire, sablare, etc.)
► tratare chimică (fluorinare)
► tratare fizică (cu flacără, cu corona, cu plasma)

Grație adezivului WEICON Easy-Mix PE-PP 50, aceste tratamente de 
suprafață nu mai sunt necesare. „Primerul integrat” în acest adeziv 
activează suprafețele și face posibilă lipiri de înaltă rezistență. 

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 este un adeziv constructiv bicomponent 
pe bază de acrilat de metil. Este în mod special destinat lipirilor 
structurale de înaltă rezistență a materialelor plastice cu energie de 
suprafață scăzută precum PE, PP și TPE.
 
În plus, WEICON Easy-Mix PE-PP 50 poate fi utilizat ”ca și adeziv 
universal” pentru materiale plastice precum:
► rigid PVC (policlorură de vinil)
► ABS (acrilonitril butadien stirenl)
► PMMA (polimetil-methacrilat)
► PC (policarbonat)
► materiale ranforsate cu fibră de sticlă (GRP, CRP,
 fibră de sticlă etc.) și multe altele. 

 ► transparent 
 ►  Pentru materiale plastice cu energie  

 de suprafață scăzută  

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► pentru interstiții mici 

 ► nu este necesară tratarea prealabilă a suprafețelor 

Date tehnice Easy-Mix PE-PP 50

Proprietăți mecanice după întărire 
Rezistența de rupere la forfecare pentru grosimi 
de material 1,5mm DIN EN 1465
 Oțel 1.0338 sablat  12 MPa 
 Oțel inox V2A sablat  11 MPa 
 Aluminiu sablat  12 MPa 
 Oțel galvanizat la cald  7 MPa 
 PVC-rigid asperizat  12 MPa 
 Compozite cu fibră de carbon 12 MPa 
 ABS  3 MPa 
 PC (Policarbonat)  6 MPa 
 Compozit de fibră de sticlă 15 MPa 
 PMMA  8 MPa 
 Poliamidă 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (Polipropilenă) 8 MPa 

Proprietăți 
Pe bază de  metil metacrilat
Textura  păstos 
Culoarea după întărire  transparent

Mod de aplicare 
Rata de amestec rășină/întăritor  1:1
Vâscozitatea amestecului la +20 °C  20.000 mPa·s
Densitatea amestecului  1,00 g/cm³
Capacitatea de umplere interstiții  0,0-1,0 mm 

Procesul de întărire 
Timpul de lucu la +20 °C (+68 °F)  6 min. 
Rezistența la manipulare (35 % rezistență) după  12 min.
Rezistența finală (100 % rezistență) după   24 h 

Parametri termici
Rezistența la temperatură  între -50 °C și +80 °C
   pe termen scurt până la +100 °C
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GALBEN
 ADEZIV EPOXI-MINUT 

Adezivul epoxi minut galben este un compus de turnare 
rezistent la impact cu întărire rapidă. Rășina de turnare 
este autonivelantă, rezistentă la șoc, cu o înaltă aderență 
și fără conținut de solvenți. Compozitul de turnare aderă 
foarte bine la plăci cu circuite imprimate și la componente 
electronice.

Este folosit in industria electronică pentru a proteja 
componentele electronice, semiconductor i i  s i 
ansamblurile. Acesta protejează componentele împotriva 
umezelii, prafului și murdăriei precum și împotriva 
sarcinilor mecanice.

Adezivul epoxi minut galben este potrivit pentru aplicații 
din diverse domenii cum ar fi aplicațiile de turnare din 
industria electronică și acoperirea conexiunilor de cabluri. 
Datorită culorii distinctive galbene, adezivul epoxi minut 
galben facilitează efectuarea inspecțiilor vizuale.

Sistemul de rășini epoxidice are un timp de lucru scurt 
de 4-5 minute și poate fi utilizat ca și adeziv datorită 
aderenței inițiale puternice și timpului scurt de întărire. 
Acest adeziv compus aderă foarte bine la o mare varietate 
de suprafețe, cum ar fi metalul, materialele plastice, 
plasticul ranforsat cu fibră de sticlă și ceramica.

 ► 24 ml
 10553024 

 ► compozit de turnare 

 ► întărire rapidă 
 ► rezistent la impact 

Date tehniceAdeziv epoxi minut galben

Proprietăți
Pe bază de   rășină epoxidică, fără filer 
Textura  material vâscos
Culoarea  galben

Mod de aplicare
Temperatura de aplicare între +10 °C și +30 °C
Temperatura de întărire între +6 °C și +40 °C
Rata de amestec (greutate) 1:1
Vâscozitatea amestecului la +20 °C 8.500 mPa·s
Densitatea amestecului 1,2 g/cm³
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor 2 mm

Procesul de întărire
Temperatura de lucru la 20 °C,  4-5 min.
amestec de 10 ml  
Rezistența la manipulare  30 min.
(35 % rezistență) după 
Rezistența finală (50 % rezistență) după  1 h
Rezistența finală (100 % rezistență) după  24 h
Contracția   2,0 %

Proprietăți mecanice după întărire
Rezistența la rupereDIN EN ISO 527-2 40 MPa
Modul E ( întindere) DIN EN ISO 527-2  2.000-2.500 MPa 
Rezistența la compresieDIN EN ISO 604-2 9 MPa
Rezistența la încovoiereDIN EN ISO 178-2 58 MPa
Duritatea (Shore D) DIN ISO 7619 65

Rezistența la forfecare măsurată pe bandă pentru o 
grosime a materialului de 1,5 mm DIN EN 1465

 Oțel sablat 1.0338  20 N/mm²
 Aluminiu sablat  19 N/mm²
 PVC-rigid asperizat  13 N/mm²

Parametri termici
Rezistența la temperatură între -50 °C și +80 °C

Parametri electrici
Rezistență dielectrică DIN EN 60243-1 (20 °C) >20 kV/mm

Conține:
Kit-ul adeziv epoxi minut 
conține: adeziv epoxi minut, 
spatulă mică din lemn, duză de 
amestec Quadro, mănuși PE

 Set adeziv epoxi-minut 
 galben 

 ► Set
 10553025 

DISPONIBIL ȘI 
CA SET
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 VA 2407 

Date tehnice VA 2407

Caractersitici
Proprietăți specifice cianoacrilat 2-C 
Pe bază de etil acrilat
Textura păstos
Culoare  transparent

Mod de aplicare
Viscozitate 25 °C Con / Plan  1000 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor 5 mm
Rata de amestec (greutate)  4:1

Procesul de întărire
Aderență inițială in sec.(Rezistența la forfecare 0,5 MPa) 
la 23 °C și 50 % umiditate relativă 
 pe aluminiu sablat 10-30 sec.
 pe ABS netratat  180-240 sec.
 pe PVC rigid netratat 90-150 sec.
Temperatura de lucru la 20 °C , amestec de 10 ml  5 min.
Rezistența finală la temperatura camerei  24 h

Proprietăți mecanice după întărire
Rezistența la forfecare conform DIN EN 1465

 Oțel sablat Grosimea substratului 1,5 mm  16-21 MPa
 Aluminiu sablat Grosimea substratului 1,5 mm  10-15 MPa
 PVC rigid netratat  10-14 MPa
 ABS netratat  13-15 MPa
 PC (policarbonat)  12-17 MPa

Parametri termici
Rezistența la temperatură -20 °C și +120 °C
Temperatura de înmuiere +150 °C
Punct de inflamabilitate +87 °C (+189 °F)
Coeficient de expansiune termică 80 x 10-6 m/(m·K)
Conductivitate termică DIN EN ISO 22007-4  0,1 W/m·K

Parametri electrici
Rezistența DIN IEC93  > 1015 Ω·cm
Rezistența dielectrică  25 kV/mm

Adeziv structural bicomponent pe bază de cianoacrilat cu rezistență 
înaltă, întărire rapidă și sigur din punct de vedere al aplicării. Potrivit 
pentru lipiri rapide și transparente ale produselor de exemplu pentru 
lipirea plasticelor și a cauciucului. Aderență foarte bună la o mare 
varietate de materiale. Timp de lucru: aprox. 5 minute

 ►  Aderență foarte bună la o 

 mare varietate de materiale 

 ►  umple interstiții de până  

 la 5 mm (nu se scurge) 

 ► transparent  
 ►  rezistență foarte bună  

 la umezeală 
 ► uz universal 
 ► cu întărire rapidă 

 ► aderență puternică 

INOVAȚIE

TEHNOLOGIE

HIBRIDĂ

 ► 10 g
 12800010 

 ► 50 g
 12800050 

Duză de 
amestec 10 g
 10650031 

Duză de 
amestec 50 g
 10660002 

 Pistol aplicator D 50 10:1 

 10663045 

 Piston special 

 10663110 

Pentru adaptarea pistolului  aplicator 
Easy-Mix D50 la VA 2407 50 g.

Potrivit pentru VA 2407 50 g.
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Date tehnice Contact-Filler negru

Proprietăți
Textura pudră grosieră 
Culoare  neagră
Mărimea pigmenților  80-150 μ
Potrivit cu  VA 20; VA 100; 
  VA 1408; VA 8312; 
   VA 8406

Mod de aplicare
Densitate 2,5 g/cm³
Grosimea maximă a  3 mm 
stratului pe etapă de lucru 

Parametri termici
Rezistența la temperatură  +600 °C

 SUNT DE ACUM DISPONIBILE  

 ÎN MAI MULTE VARIANTE PRACTICE 

 Produsele noastre

întărire rapidă

 Flex 310 M  2 K 

 ► 400 ml
 13305400 

gri

 WEICON Contact-Filler negru 

Este un produs de umplere pent ru 
lipirea instantanee și umplerea fisurilor 
și crăpăturilor,găurilor, pentru nivelarea 
suprafețelor neregulate utilizat împreună cu 
adezivul WEICON Contact VA 8312.

 ► 30 g
 12651030 

 WEICON Contact-Filler 
 Set transparent 

Conține: WEICON Contact Filler și WEICON 
Contact VA 8312

 ► Set
 12890001 

 WEICON Contact-Filler 
 Set negru 

Conține: WEICON Contact Filler negru și 
WEICON Contact VA 8312

 ► Set
 12891001 

 VASELINA 
 SILICONICĂ HV 

► 450 g
 26300045 

 ► 1.0 kg
 26300100 

 ► 25.0 kg
 26300925 

 ► 5.0 kg
 26300500 

Date tehnice Vaselină siliconică HV

Clasificarea din punct   NLGI grade 3 
de vedere al consistenței cf. DIN 51818  
Pe bază de  dimetilpolisiloxan 
Culoare  fără culoare, translucid 
Densitate (+20 °C)   >1,00 g/ml
Rezistență dielectrică (20 °C)  >9,2 kV/mm 
DIN EN 60243-1 
Punct de picurare IP 396   > +200 °C

lubrifiant special pentru valve, armături și garnituri | 
certificat de utilizare in instalații cu apă potabilă | certificare NSF 

Vaselină siliconică cu vâscozitate ridicată, transparentă, cu 
o foarte bună compatibilitate la materialele plastice, în special 
pentru aplicații la valve, armături și garnituri. 

Vaselina este în mod deosebit prietenoasă cu materialele, 
inodoră și fără gust și prezintă o rezistență la temperatură între 
-50 °C și +200 °C. Testată de către Institutul de Igienă al Regiunii 
Ruhr în conformitate cu reglementările Agenției Federale de 
Mediu din Germania referitoare la Evaluarea din punct de vedere 
igienic a lubrifianților care intră în contact cu apa potabilă. 

Punct de inflamabilitate > +300 °C
Rezistența la temperatură între -40 °C și +200 °C
Termen de valabilitate 24 luni

Certificări / Îndrumări
NSF  H1 (FDA 21 CFR)
Institutul de igienă grupa de risc P2

®
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MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Cuțit dezizolare  
cabluri No. 4-28 S
Art.-No. 53055328

Cuțit dezizolat cablu  

No. S 4-28 Multi
Art.-No. 53057328

Cuțit dezizolat  
cablu No. 4-28 H
Art.-No. 53054128

Cutit de dezizolat 
cabluri No. 8-27
Art.-No. 53051227

Cutit de dezizolat 
cabluri No. 4-16
Art.-No. 53051116

Clește de dezizolare No. 5

Art.-No. 54000005

Dezizolator de precizie S

Art.-No. 54000002

Dezizolator  
coaxial No. 1 F Plus
Art.-No. 55000001

Coax Stripper No. 2
Art.-No. 55000002

Dezizolator Quadro No.16

Art.-No. 55000016

Cuțit dezizolat  
cabluri rotunde No. 13

Art.-No. 55000013

Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 54000300

Multi-Stripper No. 400

Art.-No. 54000400

Dezizolator  
multifunctional No. 100

Art.-No. 54000100

Trusa de scule  
Starter Set Pro
Art.-No. 55880001

Ce este Green Line 
(gama verde)?
Nu e numai un look VERDE  

Împreună cu un grup de experți am dezvoltat WEICON 
TOOLS Green Line®. O gamă realizată din materii 
prime regenerabile în proporție de 97 %, care este 
reciclabilă și prezintă o evaluare excelentă a ciclului  
de viață.

97 %
fabricat din resurse 

regenerabile
resources

®

Scule de dezizolat Sustenabile
Cuțite de dezizolat | Clești de dezizolat | Dezizolatori multifuncționali
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Increased Interval 

de lucru mai mare

 0

.2-16 mm
2

 24-5 AWG

mm mm2 Nr. art.

160 140 0.2-16 mm2 

24-5 AWG
51005005

interval mai mare și mai eficient de lucru între 0.2-16 mm² (24-5 AWG) |
clește de dezizolat complet automat, cu auto-reglare

►►  lucrări precise grație opritorului de lungime ajustabil între 5 mm-25 mm
►►  cutter lateral puternic, integrat, până la 3 mm Cu/AL
►►  mâner multicomponent antialunecare cu design ergonomic

Scule de dezizolat Sustenabile
Cuțite de dezizolat | Clești de dezizolat | Dezizolatori multifuncționali

►►  buclă integrată pentru  
atasarea unei curele pentru 
protectie impotriva caderii

►► mecanism de blocare pentru
 depozitare sigură
►► economie de spațiu grație  
 opritorului
 

►► personalizare optională
 a uneltei cu
 nume sau denumire individuală

►► mâner bicomponent cu
 design tip „gheață fisurată”
►► forta de transmisie maximă 
►► ergonomic și fără alunecare
►► prindere optimă

►► lame modulare, interschimbabile 
►► interval nou de dezizolare între
 0,2-16 mm2 (24-5 AWG)
►► lame galvanizate, călite 

 Siguranță 

 Design și ergonomie 

 Protecție 

 Personalizare 

 Performanță ridicată 

►► complet automat, cu auto-reglare 
 Clește de dezizolat
►► lucrare precisă grație
 opritorului de lungime ajustabil (5-25 mm)
►►  mecanism cu funcționare ușoară 

cu rezistență la uzură

 Precizie și eficiență 

►► cutter lateral puternic integrat până la 3 mm Cu/AL
►► conductori lițați de până la 10 mm2 / 8 AWG
►► conductori solizi de până la 6 mm2 / 10 AWG

 Cutter lateral 

 No. 5 PRO 
 Clește de dezizolat 

17



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Modificări 

►►  mâner bicomponent cu un  
design tip „gheață fisurată” 

►► ergonomic și fără alunecare
►► prindere optimă

 Design și ergonomie 

► mâner cu diametru mare pentru manevrare optimă
► șurub de ajustare cu reglare în trepte și ușor de utilizat
► dezizolare precisă, rapidă și sigură
► înlocuire rapidă a lamei interiorare datorită îmbinării tip baionetă

 CUȚITE DE DEZIZOLAT 

mm Ømm Nr. art.

No. 4-16 135 89 4-16 50050116

No. 8-27 135 90 8-28 50050227

No. 4-28 H 175 98 4-28
cu lamă tip cârlig

50054328

No. 4-28 G 175 99 4-28
cu lamă dreaptă

50054428

No. 28-35 160 91 28-35 50050435

No. 35-50 175 95 35-50 50050450

formă ideală 

a mânerului

design

modificat
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mm mm2 Ømm Nr. art.

110 35 - 5,5-8,0 52004002

Unealta de dezizolat de ex. pentru cablurile ecranate Profi-
bus cu diametru cuprins intre 5.5 mm si 8 mm de ex. pentru 
instalarea conectorilor FastConnect

►►  tăiere optimizată pentru conectori Fast Connect
►►  scală de lungime optimizată pentru diverse tipuri de conectori
►►  pereche modulară de lame pentru Profibus

Inserții modulare
Art.-No. 52101002

 Dezizolator tub 
 fibra optică No. 2 

mm mm2 Ømm Nr. art.

110 36 - - 52003002

Unealtă pentru dezizolarea tuburilor speciale de protectie a fibrei optice cu 
diametru cuprins intre 1.2 mm-4 mm. Se potriveste la lucrul cu manșon de 
bază de ex. din PE, cu grosimi ale izolatiei de 0.15 mm-0.6 mm.

►►  taie cu precizie tuburile din PE de pe cablurile din fibra optica
►►  dezizolare rapida a tubuilor goale
►►  pereche modulara de lame pentru tuburi de fibra optica

Inserții modulare 
Art.-No. 52101001

 Dezizolator Profibus 
 No. 2 
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Produse distribuite de:

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

JELN GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal

Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de · www.jeln.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

34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye

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 +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com

 Serviciul 
 WhatsApp 


