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Nu vă opriți niciodată  
din învățat

acum, aici

www.weicon.com
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ÎNTOTDEAUNA SOLUȚIA 
POTRIVITĂ 
 
Nu vindem doar produse, ci oferim  

soluțiila nivel mondial. Indiferent de locație,  

găsim răspunsurile potrivite la  

cererile de aplicații ale clienților noștri.

Fie că este vorba de acoperiri de protecție 

pentru carcasele pompelor, racorduri de țevi 

și conducte hidraulice, reparații ale benzilor 

transportoare, arborilor de transmisie și 

vaporizatoarelor, sau lipirea pietrelor de sare, 

a plăcilor din oțel inoxidabil sau a butucilor 

de role – gama de produse WEICON este 

versatilă și potrivită pentru orice aplicație. 
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Descriere:
► îndepărtarea stratului inițial de acoperire prin încălzirea la peste 200 °C
► aplicarea unui nou strat de acoperire prin turnarea sistemului de rășină epoxidică WEICON WR
► important: ușoară supraumplere a spațiului care urmează să fie completat 
► după întărire, prelucrarea mecanică a suprafeței  
 prin frezare și introducerea de canale de răcire 

Refacerea unui postament de utilaj

Avantajul soluţiei noastre:
► Nu este necesară o înlocuire a utilajului datorită reparației 

 eficiente d.p.d.v. al costurilor  WEICON WR 

 ► 0.5 kg
 10300005 

 ► 2.0 kg
 10300020 

RN: PS197

VIDEO
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Repararea carcasei unui  
ventilator

 ► 0.5 kg
 10000005 

 ► 2.0 kg
 10000020 

 WEICON A 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

Descriere
► Tratare prealabilă prin sablare  (SA 2½)
► Înlocuirea suprafeței de material lipsă   
 prin introducerea unei table de oțel inoxidabil
► curățarea întregii suprafețe  
  care urmează să fie acoperite  
 cu WEICON Degresant S
► Șlefuirea tablei de oțel pentru  
 a îmbunătăți rugozitatea suprafeței 
► Aplicarea WEICON A pentru a forma un strat  
 de bază pe interior și exterior 
► după întărire: netezirea și  
 șlefuirea materialului în exces 
► WEICON Spray Degresant S  
► aplicarea WEICON BL Ceramic ca finisaj 
► pentru un aspect vizual îmbunătățit și o  
 protecție împotriva coroziunii, se va aplica  
 WEICON Protecție anticorozivă 2000 Plus 

Avantajul soluţiei noastre:
► reparații eficient d.p.d.v. financiar și evitarea unei  

 înlocuiri cu termen lung de livrare 

Gri argintiu

 Protecție anticorozivă 2000 PLUS 
 ► 400 ml
 11013400 

RN: PS196
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Descriere
► Curățarea ambelor suprafațe ce urmează să fie lipite cu  
 WEICON Curățare suprafețe
► aplicarea de WEICON Primer K 200 pe suprafața din  
 plastic a panoului
► aplicarea Benzii de montaj WEICON ca separator 
 pentru spațiul de lipire și pentru a susține rezistența inițială a 
 adezivului
► aplicarea de WEICON Flex 310 M® Super-Aderent
► îmbinarea pieselor 

Lipirea unui logo pe un panou 

Avantajul soluţiei noastre:
► îmbinare rapidă și rentabilă prin lipire, în concordanță cu designul

► alternativă la șuruburi, fără îmbinări vizibile
 ► 290 ml
 13652290 

gri

 Flex 310 M® Super-Aderent 

 14050319 
gri

 Bandă de montaj 

 ► 250 ml
 13550225  

 Primer K 200 

RN: FLEX164
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Repararea  
unui arbore de transmisie

 ► 1.0 kg
 10450010 

 ► 0.5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

Descriere:
► readucerea arborelui de transmisie 
 la o subdimensiune de > 3 mm
►  crearea unei bariere (din bandă)  
 pentru eliminarea materialului de  
 acces în stare neîntărită
► aplicarea circulară de  
 WEICON HB 300 într-un strat   
 cu o grosime de aprox. > 5 mm
► după întărire (24 h),   
 zona reparată este redusă 
 la dimensiunea dorită

Avantajul soluţiei noastre:
► reparații rapide și eficiente dpdv financiar

► evitarea termenelor lungi de  livrare 

►  repunerea rapidă în funcțiune a  sistemului

► economii de costuri de aprox. 8.000 EUR în  
 comparație cu o înlocuire

RN: PS200
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Descriere:
► curățare cu WEICON Spray Degresant S 
► Prima aplicare cu WEICON GL ca  
 strat de bază și de control 
► a doua aplicare cu WEICON BL Ceramic  
 ca și protecție la uzură 

Acoperirea carcasei unei pompe

Avantajul soluţiei noastre:
► o mai bună aderență a stratului de protecție împotriva uzurii a  
 WEICON  BL Ceramic datorită umplerii  suflurilor cu WEICON GL

► reparație eficientă dpdv. financiar 

► nu este necesară înlocuirea componentului

 ► 0.5 kg
 10700005 

 ► 1.0 kg
 10700010 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON GL  Nou 

 WEICON BL Ceramic 

RN: PS199
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Fabricarea de saboți de osie

Descriere:
► curățarea matriței cu WEICON   
 Spray Degresant S 
► tratamentul prealabil cu  
 WEICON Demulant
► Turnarea sabotului de osie  
 cu WEICON Uretan 45

Avantajul soluţiei noastre:
► reproducere eficientă financiar a celor 

 mai diverse forme geometrice 

VIDEO

 WEICON Uretan 45 

Duritatea Shore A 45

 ► 500 g
 10514005 

RN: PS190
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Descriere:
► curățare cu Spray Degresant S 
► sablare (SA 2 ½)
► repetarea curățării cu WEICON Spray Degresant S
► introducerea/lipirea materialului ceramic cu   
 sistemul de rășină epoxidică WEICON WAL 04

Crearea unei protecții la abraziune  
ceramică în racordurile de țevi

Avantajul soluţiei noastre:
► lipire puternică între WAL 04 și componenta de oțel

► refacerea protecției la abraziune

 ► 2.0 kg
 10470020 

 WEICON WAL 04 

RN: PS191
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Repararea benzilor transportoare 
într-o mină de cuarț

Descriere:
► îndepărtarea impurităților grosiere  
► asperizarea și nivelarea zonelor  
 deteriorate cu un polizor unghiular  
 (disc cu racletă sau disc cu cupăl)
► curățarea suprefeței cu  
 WEICON Spray Degresant S 
► amestecarea și aplicarea 
 WEICON Primer G cu o pensullă 
► Așteptare ca WEICON Primer G   
 să se evapore 
► în funcție de modul cum este ambalat  
 se vor respecta instrucțiunile de  
 aplicare ale WEICON Uretan 85
► finisarea suprafeței cu spatula de  
 conturare WEICON Flexy 

Avantajul soluţiei noastre:
► soluție foarte rentabilă pentru restabilirea 
 functionării benzilor transportoare și astfel   
 prelungirea duratei lor de viață

► posibilități versatile de aplicare

► 500 g + Primer G 50 g
 10851005 

► 540 g + Primer G 50 g
 10851015 

 Set reparații benzi  
 transportoare 590 

 Set reparații benzi  
 transportoare 550 

VIDEO

Recomandat pentru 
cartuș bicomponent 
de 540 g

 Pistol aplicator 2C 10:1 
 Standard 

 10653491 

RN: PS193
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Descriere:
► curățare cu WEICON Curățare Suprafețe 
► oțelurile din aliaj înalt și oțelurile călite sunt lipite cu 
  WEICONLOCK AN 306-38 pentru blocare ansamblări cilindrice, 
 aplicate în cordon circular și pe toată suprafața.

Lipirea unei roți și a unei 
roți dințate într-o fabrică de pietriș

Avantajul soluţiei noastre:
► Îmbinare cu rezistență mare la fricțiune și la forțe  
 mari radiale și axiale

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 ► 10 ml
 30638110 

 ► 20 ml
 30638020 

 ► 50 ml
 30638150 

 WEICONLOCK AN 306-38 

 ► 200 ml
 30638200 

RN: LOCK119
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Repararea unităților de amestec  
într-o mină de aur  

 

Descriere:
► abraziunea  unităților de amestec/  
 elicelor cauzate de nisip și pietre  
► sablare (SA 2½) și curățare cu  
 Spray Degresant S
► recondiționarea paletelor elicei prin  
 acoperirea cu WEICON WP 
► au fost utilizate 16 kilograme 

Avantajul soluţiei noastre:
► refacerea eficienței unităților de amestec 

► protecție durabilă împotriva abraziunii  
 pentru o durată de viață mai lungă 

 WEICON WP 

 ► 2.0 kg
 10490020 

 ► 10.0 kg
 10490100 

RN: PS202



14

Descriere:
► repararea avariilor capacelor terminale, cauzate de erori de montare
► decuparea și îndepărtarea zonei deteriorate
► asperizarea și șlefuirea suplimentară a reziduurilor de material cu un polizor unghiular 
► închiderea zonei deteriorate cu o bandă adezivă obișnuită
► curățarea suprafeței șlefuite cu WEICON Spray Degresant S
► turnarea uniformă de WEICON Uretan 80

Repararea capacului terminal al unui  
filtru de apă marină pe un iaht

Avantajul soluţiei noastre:
► reparații rapide la fața locului în timpul utilizării continue a iahtului

► realizarea unui strat mai înalt și deci a unei protecții sporite la uzură  
 grație proprietăților de autonivelare ale WEICON Uretan 80

 WEICON Uretan 80 

Duritatea Shore A 80

 ► 500 g
 10518005 

RN: PS192
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Căptușirea unui picior de utilaj/robot

Descriere:
► măsurarea stratului de nivelare  
 al piciorului 
► construirea unei forme de cofraj 
► etanșarea cofrajului cu   
 WEICON Flex 310 M® Clasic
► amestecarea și turnarea   
 WEICON CBC până la atingerea  
 nivelului de umplere
► au fost utilizate 36 kilograme  
 de WEICON CBC

Avantajul soluţiei noastre:
► forță completă și închiderea formei prin   
 turnare

► nivelare precisă a suprafeței piciorului

► rezistență foarte mare la impact și  
 capacitate de amoritzare a vibrațiilor

 ► 310 ml
 13305310 

gri

 Flex 310 M® Clasic 

 WEICON CBC 
 Compus de întărire și susținere 

 ► 3.0 kg (2.0 l)

 10110030 
 ► 10.0 kg (6.6 l)

 10110110 

RN: PS194



16

Lipirea benzilor de polietilenă  
pe șine de aluminiu

Descriere:
► benzile din polietilenă sunt lipite pe șine de aluminiu
► stratul de PE are rolul de ghidaj de alunecare pentru benzile de plastic  
 (tehnologie de legare)
► având în vedere spațiul mic de lipire și proprietățile materiale  
 ale polietilenei, s-a folosit WEICON CA-Primer în combinație cu  
 WEICON Contact VA 30 Negru

Avantajul soluţiei noastre:
► aderență foarte ridicată în ciuda energiei de suprafață 
 reduse a plasticului

 ► 12 g
 12603012 

 ► 30 g
 12603030 

 ► 60 g
 12603060 

 VA 30 negru 

 Contact Primer 
 pentru poliolefine 
 ► 10 ml
 12450010 

RN: CA131
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Lipirea filetului interior al  
unui ciocan pneumatic  

Descriere:
► curățarea suprafețelor filetului 
 pe interior și exterior cu  
 WEICON Curățare suprafețe
► aplicarea de WEICONLOCK  
 AN 305-77 Etanșare filet 
► asamblarea ambelor componente

Avantajul soluţiei noastre:
► îmbinări cu șuruburi ferm blocate  
 în timpul utilizării ciocanului  
 pneumatic

► demontare ușoară în cazul în care  
 este necesară întreținerea

► ciocanul funcționează sub sarcină  
 continuă la 1.500 de lovituri pe minut

 WEICONLOCK AN 305-77 

 ► 50 ml
 30577150 

 ► 200 ml
 30577200 

 ► 300 ml
 30577300 

 VA 30 negru 

RN: LOCK120
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Nivelarea plăcilor de protecție împotriva 
uzurii  PUR în construcția morilor 

Descriere:
► aplicarea unei tăieturi în V în zona de îmbinare  
 a plăcilor de protecție împotriva uzurii 
► curățare cu WEICON Curățare frâne 
► mascarea zonelor din stânga și din dreapta îmbinării  
 cu bandă adezivă pentru a îndepărta materialul în exces 
► aplicare WEICON Primer G  
 (respectați Timpul de evaporare!)
► aplicarea WEICON Uretan 85 din cartușul  
 dublu cu duza de amestec
► nivelare cu spatula 
► accesorii: Pistol aplicator 2C 10:1 Standard

Avantajul soluţiei noastre:
► aplicare ușoară

► tranziție uniformă pe zona de îmbinare 
 deci mai puțină suprafață de uzură

► o rotație mai eficientă în moară

Agent de lipire special 
pentru uretani pentru tratarea 
preliminară a suprafețelor 
din cauciuc și metal

 Primer G  NOU 

 ► 50 g
 10809050 

 Uretan 85  NOU 

Duritatea Shore A 85

 ► 500 g
 10800005 
ambalaj de lucru

 ► 540 g
 10800540 
     Cartuș

Recomandat pentru 
cartuș bicomponent 
de 540 g

 Pistol aplicator 2C 10:1 
Standard 

 10653491 

18 RN: PS201
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Montarea țevilor din ceramică  
vitrificată pe țevi din plastic

Descriere:
► instalarea unui sistem de dozare ca  
 urmare a consumului mare de material
► umplerea golurilor și lipirea cu o aplicare  
 generoasă de WEICON Flex 310 M® 2 K
► cu acest tip de  
 sistem de dozare  
 cu tambur, adezivul  
 este amestecat  
 numai în duza de  
 amestec 

Avantajul soluţiei noastre:
► în comparație cu alți adezivi: elasticitate,  
 echilibrare a toleranțelor, efect bun de etanșare  
 putere adezivă ridicată și întărire indiferent de  
 condițiile ambientale datorită sistemului 2C

► adezivul se amestecă doar în duza de amestec

 ► 250 ml
 13305250 

gri

 ► duză specială 
    de amestec 
 13309997 

 Flex 310 M® 2 K ®

19RN: FLEX166
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Descriere:
► Tratarea prealabilă a suprafeței prin sablare (SA 2 ½)
► curățarea întregii suprafețe cu WEICON Spray Degresant S
► aplicarea de WEICON ST pentru a restabili rezistența rotorului
► șlefuirea întregii suprafețe reparate
► curățarea suprafeței șlefuite cu WEICON Spray Degresant S
► aplicarea de WEICON BL Ceramic ca strat /finisaj final  
 (în două straturi)

Repararea unui rotor de pompă

Avantajul soluţiei noastre:
► reparații rentabile în locul înlocuirii 
► protecție durabilă împotriva fenomenului de cavitație

 WEICON ST 

 ► 0.5 kg
 10410005 

 ► 2.0 kg
 10410020 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

RN: PS195 
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Repararea fundației unui sistem  
de transport într-o mină de cupru

Descriere:
► s-au îndepărtat piesele de fundație  
 desprinse
► s-au creat cofraje pentru zona care  
 urma să fie reparată
► s-a turnat WEICON CBC în cofraj
► după întărire: s-a îndepărtat cofrajul 
► au fost utilizate 1.700 kilograme de  
 WEICON CBC

Avantajul soluţiei noastre:
► creșterea siguranței și refacerea stabilității  

 sistemului de transport

 WEICON CBC 
 Compus de întărire și susținere 

 ► 3.0 kg (2.0 l)

 10110030 
 ► 10.0 kg (6.6 l)

 10110110 

RN: PS198
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Lipirea răcitorului  unei  
mașini de curse electrice

Descriere:
► asperizarea suprafeței cu șmirghel
► curățarea cu WEICON Curățare suprafețe:
► aplicarea de WEICON Primer E 500 cu o lavetă curată, fără scame
► așteptarea ca Primerul să se evapore timp de aprox. 10 până la 20 de minute
► aplicarea WEICON Black-Seal din tubul presurizat 
► îmbinarea pieselor 

Avantajul soluţiei noastre:
► aplicare ușoară pentru realizarea de prototipuri și loturi mici

► rezistență la temperaturi ridicate

► fără deformarea materialului, cum este cazul sudurii sau lipirii

► compensează toleranțele de producție

 Black-Seal Silicon special 

 ► 200 ml
 13051200 

Tub 
presurizat

 ► 250 ml
 13558025  

RN: FLEX165

 Primer E 500  
 pentru siliconi 
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Repararea unui rezervor de  
polietilenă folosit în agricultură 

Descriere:
► curățare cu WEICON Curățare Suprafețe 
► aplicarea WEICON Easy-Mix PE-PP 45
► aplicarea benzii  din pânză de fibră de sticlă
► a doua aplicare a WEICON Easy-Mix PE-PP 45  
 pe bandă 
► întinderea manuală a adezivului (cu mănuși)
► întărire: 24 de ore la temperatura camerei

Avantajul soluţiei noastre:
► reparații rapide și rentabile  

► prevenirea daunelor aduse mediului 

► nu este necesară înlocuirea rezervorului

Galben deschis, 
transparent

 Easy-Mix PE-PP 45 

 ► 45 ml
 10660045 

 Dozator manual PE-PP 

 10663038 

 Duză de amestec PE-PP 

 10660002 

Pentru reechiparea pistolului Easy Mix 
D 50 astfel încât să se potrivească cu  
Easy-Mix PE-PP 45

 Piston special 

 10663110 

RN: EM071
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Repararea și reabilitarea unor pompe
într-o fabrică de procesare roșii

Descriere:
► Tratare prealabilă prin sablare  (SA 2½)
► curățare cu  WEICON Spray Degresant S 
► aplicarea de  WEICON WR2 pentru umplerea daunelor provocate de  
 fenomenul de cavitație
► acoperirea finală ca protecție împotriva uzurii  
 cu WEICON BL Ceramic

Avantajul soluţiei noastre:
► restabilirea capacității complete a pompei 

► evitarea unor costuri mai mari de 1.800 EURO

 ► 0.5 kg
 10350005 

 ► 2.0 kg
 10350020 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

 WEICON WR2 

RN: PS189
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Refacerea unei suprafețe  
de flanșă corodată

Descriere:
► Tratamentul prealabil al suprafeței  
 prin sablare cu corindon (SA 2½)
► dezumidificarea suprafeței cu  
 ajutorul unei torțe cu oxigen acetilenic
► aplicarea în formă de acoperiș a  
 WEICON HB 300 pe suprafața flanșei  
 cu ajutorul spatului pentru contur  
 WEICON Flexi
► utilizarea unei table de oțel  
 pentru a copia suprafața flanșei
► acoperirea tablei de oțel cu  
 WEICON Demulant 
 Ceară P 500 
► plasarea și asamblarea  
 colii de oțel la dimensiunea dorită 
► respectarea unui timp de întărire de  
 24 de ore: îndepărtarea colii de oțel
► refacerea suprafeței inițiale a flanșei

Avantajul soluţiei noastre:
► soluție de reparare rapidă și ușoară  
 în comparație cu termenele de livrare lungi și  
 costurile de înlocuire

► prelungirea duratei de viață a întregii 
 componente

 ► 1.0 kg
 10450010 

 ► 0.5 kg
 10450005 

 Agent demulant  
 ceară P 500 

 ► 150 g
 10604515 

 ► 500 g
 10604500 

RN: PS188

 WEICON HB 300 
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Repararea carcasei  
și tubului unui răcitor

Descriere:
► Tratare prealabilă prin sablare (SA 2½)
► curățare cu WEICON Spray Degresant S 
► prima reparație a pieselor deteriorate cu WEICON HB 300
► acoperirea finală ca protecție împotriva uzurii cu WEICON BL Ceramic

Avantajul soluţiei noastre:
► repunerea în funcțiune a carcasei și tubului răcitorului  
► evitarea unei înlocuiri și a costurilor aferente

 ► 1.0 kg
 10450010 

 ► 0.5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

RN: PS185
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Acoperirea internă  
a pompelor

Descriere:
► tratament prealabil prin sablare
► curățare cu WEICON Spray Degresant S 
► repararea deteriorărilor provocate de 
 cavitație și coroziune cu   
 WEICON HB 300
► acoperirea finală ca protecție împotriva   
 uzurii cu WEICON BL Ceramic

Avantajul soluţiei noastre:
► repararea pompelor uzate 

► protecție suplimentară pentru pompele noi 

► reparații rentabile și durată de viață lungă 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

 ► 1.0 kg
 10450010 

 ► 0.5 kg
 10450005 

 WEICON HB 300 

RN: PS186



28

Reproducerea unui picior de 
amortizor deteriorat

Descriere:
► realizarea unei matrițe din trei piese pentru refacerea piciorului uzat al amortizorului
► umezirea matriței cu WEICON Demulant Lichid F 1000
► amestecarea WEICON Uretan 60 și turnarea în matriță  
 (evitarea bulelor de aer!)
► desfacerea din mulaj a componentei după 24 h de întărire  
 și instalarea acesteia în sistem

Avantajul soluţiei noastre:
► refacerea completă a capactității de absorbție  
 a vibrațiilor și a șocurilor

► evitarea termenelor de livrare aferente înlocuirii   
 și astfel a costurilor provocate de nefuncționare

Duritatea Shore A 60

 ► 500 g
 10516005 

 ► 1 L
 10604000   

 Agent demulant  
 lichid F 1000 

RN: PS179

 WEICON Uretan 60 
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 Agent demulant  
 lichid F 1000 

Repararea unui capac  
de rezervor

Descriere:
► îndepărtarea ruginii prin sablare 
► curățare cu WEICON Spray Degresant S  
► etanșeizarea zonei afectate 
 cu WEICON A 

Avantajul soluţiei noastre:
► evitarea sudurii  

► reparare rapidă și simplă  

► strat suplimentar de protecție  
 împotriva coroziunii 

 ► 0.5 kg
 10000005 

 ► 2.0 kg
 10000020 

 WEICON A 

RN: PS187
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Repararea manșonului adaptor al 
unui amortizor de șocuri 

Descriere:
► repararea inelului  rupt din cauza asamblării greșite
► frezarea de caneluri mici cu un burghiu diamantat pentru unirea interstițiilor
► curățarea suprafeței cu WEICON Spray Degresant S 
► aplicarea WEICON Easy-Mix HT 180
► inserarea piesei rupte
► îndepărtarea surplusului de adeziv

Avantajul soluţiei noastre:
► alternativă la sudură

► reparații rentabile financiar

► evitarea înlocuirii componenteii

 Easy-Mix HT 180 

 ► 50 ml
 10650850 

RN: EM067
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Descriere:
► etanșarea aluminiului

► curățarea cu WEICON Curățare  
 suprafețe

► etanșarea colțurilor carcasei  
 casetei luminoase cu WEICON  
 Flex 310 M® HT 200

► vopsirea/ vopsirea în câmp electrostatic 
 a casetei luminoase 

► aplicarea de WEICON Primer K 200  
 în zona literelor 

► aplicarea de Flex 310 M® Clasic 

► introducerea panourilor luminoase  
 (plexiglass)

VIDEO

 ► 310 ml
 13303310  

white

 Flex 310 M® Clasic 

 ► 250 ml
 13550225  

 WEICON Primer K 200 

 Easy-Mix HT 180 

Lipire panouri  
luminoase 

Avantajul soluţiei noastre:
► alternativă la sudură / fără deformare  
 a materialului din cauza temperaturii

► conectarea elastică a elementelor  
 de iluminat

► rezistență ridicată la intemperii  
 (schimbări de temperatură)

RN: FLEX167

 Flex 310 M® HT 200 gri 

 ► 310 ml
 13655310 

gri
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Garnitură de etanșare și fixare a prizelor  
în containerele de furajare din polietilenă

Descriere:
► perforarea de orificii și tăierea filetelor  
 în recipientele de polietilenă pentru furaje
► curățarea suprafețelor filetului 
 mufei și a robinetului cu  
 WEICON Curățare suprafețe
► aplicarea WEICON Easy-Mix PE-PP 50
► înfiletarea mufei și a robinetului

Avantajul soluţiei noastre:
► efect de etanșare ridicat

► rezistență bună la desfacere

► easy and cost-effective assembly

Galben deschis, 
transparent

 Easy-Mix PE-PP 50 

 ► 50 ml
 10665050 

 Pistol aplicator D50  
 10:1 Standard 

 10663050 

 Duzp de amestec Quadro 

 10650005 

RN: EM069
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 Easy-Mix PE-PP 50 

Restaurarea stratului de protecție 
din cauciuc al unei conducte hidraulice

Descriere:
► decuparea zonei deteriorate
► mascarea zonei de reparație pentru a   
 îndepărta excesul de material înainte  
 de întărire
► curățarea suprafețelor cu  
 WEICON Spray Degresant S 
► aplicarea de WEICON Primer G  
 pe zona de reparație
► aplicarea pe întreaga suprafață a   
 WEICON Uretan 85 pe zona de  
 reparație

Avantajul soluţiei noastre:
► refacerea stratului de protecție 

► funcționarea sigură și permanentă  
 a sistemului 

► rezistență înaltă a adezivului și elasticitate

 Uretan 85  NOU 

Duritatea Shore A 85

 ► 500 g
 10800005 
ambalaj de lucru

 ► 540 g
 10800540 
     Cartuș

Agent de lipire special 
pentru uretani pentru tratarea 
preliminară a suprafețelor 
din cauciuc și metal

 Primer G  NOU 

 ► 50 g
 10809050 

RN: PS182
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Lipirea pietrelor de sare într-o  
cameră de răcire cu maturare uscată 
 

Descriere:
► curățarea pereților cu WEICON Curățare suprafețe
► aplicarea de WEICON Flex 310 M® Classic
► lipirea pietrelor de sare

Avantajul soluţiei noastre:
► adeziv fiabil cu certificat ISEGA pentru folosirea în  
 industria alimentară

► aplicare ușoară
 ► 310 ml
 13303310  

white

 Flex 310 M® Clasic 

RN: FLEX163
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Restaurarea marginii unei mori 
într-o presă de peleți

Descriere:
► sablarea rezervorului presei  
 marginii morii 
► curățare cu WEICON Spray / Degresant S 
► aplicarea de WEICON WR2 cu spatulă 
 și netezirea cu mistrie
► întărire ulterioară timp de  
 24 h la 60°C (cuptor industrial)
► șlefuirea suprafeței materialului 
 aplicat WEICON WR2
► aplicarea stratului final  
 cu WEICON BL Ceramic   
 cu o rolă din spumă obișnuită 

Avantajul soluţiei noastre:
► întreținerea și restaurarea  
 componentelor de sistem uzate

► prelungirea duratei de viață și utilizarea 
 durabilă

 WEICON WR2 

 ► 0.5 kg
 10350005 

 ► 2.0 kg
 10350020 

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

RN: PS184
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Reparația unui apărător  
cu role pe un zid de cheu  

Descriere:
► apărătorul cu role de pe un cheu  
 s-a deteriorat
► aplicarea de WEICON Primer G
► fumplerea zonelor deteriorate cu WEICON Uretan 85

Avantajul soluţiei noastre:
► soluție de reparații rapidă și rentabilă

► rezistență mecanică și elasticitate excelentă

► protecție durabilă împotriva uzurii

 Uretan 85  NOU 

Duritatea Shore A 85

 ► 500 g
 10800005 
ambalaj de lucru

 ► 540 g
 10800540 
     Cartuș

Agent de lipire special 
pentru uretani pentru tratarea 
preliminară a suprafețelor 
din cauciuc și metal

 Primer G  NOU 

 ► 50 g
 10809050 

RN: PS175

courtesy and copyright of ShibataFenderTeam



37

Repararea corpului  
unei nave

Descriere:
► sablarea cu jet de nisip (SA 2½) a 
 zonelor deteriorate 

► aplicarea de WEICON HP

► acoperirea finală după întărire cu  
 WEICON BL Ceramic

► S-au folosit 48 kg WEICON HP și 36 kg  
 WEICON BL Ceramic pe o suprafață 
 de 16 metri păstrați

Avantajul soluţiei noastre:
► reparații rapide și precise

► recondiționarea suprafeței corpului navei

► conferirea de rezistență materialului împotriva   
 unor noi deteriorări prin fenomenul de cavitație

► eficiența corpului navei  
 rămâne intactă

 ► 0.5 kg
 10400005 

 ► 2.0 kg
 10400020 

 WEICON BL Ceramic 

 WEICON HP 

 ► 0.5 kg
 10390005 

 ► 2.0 kg
 10390020 

RN: PS177
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Lipirea cipurilor de indentificare în  
suportul dedicat de pe coșurile de gunoi 

Descriere:
► Curățarea suprafațelor cu WEICON Curățare suprafețe
► lipirea cipurilor de transponder cu WEICON  
 Easy-Mix PE-PP 45

Avantajul soluţiei noastre:
► aderență foarte durabilă, rezistentă la impact  
 a polietilenei plastice cu energie superficială scăzută

► fixare rapidă, durabilă și ușoară a cipului

 Easy-Mix PE-PP 45 

 ► 45 ml
 10660045 

 Dozator manual PE-PP  

 10663038 

 Duze de amestec PE-PP 

 10660002 

Pentru reechiparea pistolului  
Easy Mix D 50 astfel încât să se 
potrivească cu  Easy-Mix PE-PP 45

 Piston special 

 10663110 

RN: EM066
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Lipirea foilor de oțel inoxidabil  
pe aluminiu 

Descriere:
► curățare cu Spray Degresant S 

► lipirea pe întreaga suprafață a plăcilor  
 de inox pe suprafața de aluminiu cu  
 WEICON Flex 310 M® Classic

Avantajul soluţiei noastre:
► lipire estetică 

► rezistență înaltă la intemperii

► elasticitate ridicată adecvată 
 dilatării termice

 ► 310 ml
 13305310 

gri

 Flex 310 M® Clasic 

RN: FLEX162
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Compensarea diferențelor pe  
o placă de presare într-o carieră 

Descriere:
► suprafața de susținere a unei plăci de presă de 400 kg nu mai prezenta o închidere a forței de 100%.
► soluția anterioară: înlocuirea plăcii de presare la fiecare două luni
► curățare cu WEICON Degresant S 
► aplicarea generoasă a WEICON HB 300 pe suprafață și pe elementele de fixare

Avantajul soluţiei noastre:
► umplerea golurilor cu WEICON HB 300 

► evitarea înlocuirii plăcii de presare 

► economisirea de costuri de  
 aprox. 35,000 € – pentru o placă nouă  ► 1.0 kg

 10450010 

 WEICON HB 300 

RN: PS153



41

Aducerea la nivel a unei rampe de  
acces la o platformă de cântărire

Descriere:
► asperizarea suprafeței betonului cu un  
 polizor unghiular și aspirarea prafului  
 de șlefuire

► aplicarea de WEICON Primer G

► după ce amorsa s-a uscat  
 timp de 20 de minute, s-a aplicat  
 WEICON Uretan 85 

► nivelarea suprafeței  
 (unghiului rampei) cu  
 un șablon

Avantajul soluţiei noastre:
► acces rapid și simplu

► optimizarea securității muncii 

► reducerea la minimum a uzurii roților  
 camioanelor industriale 

► 540 g + Primer G 50 g
 10851015 

 Set reparații benzi  
 transportoare 590 

RN: PS203

VIDEO
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Lipirea și acoperirea unei  
suspensii de scaun

Descriere:
► șlefuirea completă a suprafeței galvanizate la cald 
► curățare cu WEICON cu șmirghel Curățare Suprafețe 
► lipirea suspensiei cu WEICON Easy-Mix RK-7100WEICON Easy-Mix RK-7100
► acoperirea suspensiei cu WEICON Vopsea pensulabilă cu zinc  
 pentru un strat de protecție suplimentar 

Avantajul soluţiei noastre:
► aderență cu întărire rapidă, foarte rezistentă, cu elasticitate reziduală

► foarte ușor de aplicat datorită sistemului de dozare – chiar și  
 deasupra nivelului capului 

► Vopseaua lichidă de zinc care poate fi aplicată cu pensula servește  
 drept strat barieră și protejează lipitura împotriva coroziunii

 ► 50 ml
 10566050 

 Easy-Mix RK-7100 

RN: RK086
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Etanșarea unei scurgeri  
dintr-o conductă petrolieră

Descriere:
► șlefuirea zonei deteriorate

► curățare cu WEICON Degresant S 

► închiderea și etanșarea zonei  
 deteriorate cu WEICON Repair  
 Stick Oțel

► stabilizarea, etanșarea și  
 întărirea zonei deteriorate  
 cu WEICON Bandă pentru  
 reparații 

Avantajul soluţiei noastre:
► repararea rapidă și ușoară în timpul  
 funcționării continue

► evitarea sudării și, astfel,  
 reducerea pericolului potențial 
 (protecție împotriva incendiilor/exploziilor)

► soluție rezistentă la presiune și la substanțe 

 WEICON Set de reparatii  
 tevi si conducte 

 5-15
► 5 cm x 1.5 m
 10710001 

 5-35
► 5 cm x 3.5 m
 10710002 

 10-35
► 10 cm x 3.5 m
 10710003 

RN: PS163



44 RN: EM058 

Lipirea unui sistem de blocare  
a ușii într-un autobuz

Avantajul soluţiei noastre:
► soluție rapidă și ușoară pentru lipirea dificilă a  
 materialelor plastice cu energie de suprafață redusă 

► lipirea adezivă rezistă cu ușurință la solicitări mari,cum ar fi 
 deschiderea și închiderea ușilor

Descriere: 
► curățare cu WEICON Spray Degresant S 
► lipirea tuturor componentelor sistemului de închidere a ușii cu  
 WEICON Easy-Mix PE-PP 45 – atât între PP și PP  
 cât și PP și sticlă

 Easy-Mix PE-PP 45 

 ► 45 ml
 10660045 

 Dozator manual PE-PP 

 10663038 

 Duze de amestec PE-PP 

 10660002 

Pentru reechiparea pistolului  
Easy Mix D 50 astfel încât să se 
potrivească cu Easy-Mix PE-PP 45

 Piston special 

 10663110 



45RN: Flex140, Flex141, LOCK110

Producția de osii  
pentru camioane 

Descriere:
► curățare cu WEICON Spray Degresant S 

► fixarea șuruburilor de pe  
 angrenajul diferențial cu  
 WEICONLOCK AN 302-71

► etanșarea diferențialului cu 
 WEICON Black-Seal

► etanșarea componentelor vehiculului  
 cu WEICON Flex 310 M® 2 K

Avantajul soluţiei noastre:
► blocator de filet de înaltă rezistență,  
 greu de demontat  și cu vâscozitate  
 medie, rezistent la tensiuni foarte mari

► bună rezistență a siliconului  
 WEICON Black-Seal la uleiul pentru  
 angrenaje

► lipirea pe toată suprafața și acoperirea  
 golurilor de lipire de până la zece  
 milimetri cu WEICON Flex 310 M® 2 K

 ► 250 ml
 13305250 

gri

 ► duză specială 
   de amestec
 13309997 

 Flex 310 M® 2 K 

 Black-Seal Silicon special 

 ►  200 ml
 13051200 

Tub 
presurizat

 ► 20 ml
 30271020 

 ► 50 ml
 30271150 

 ► 200 ml
 30271200 

 AN 302-71 
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Lipirea conurilor de role

Descriere: 
► asperizarea interiorului rolelor cu un burghiu și un accesoriu cu perie
► curățarea suprafațelor asperizate cu WEICON Curățare suprafețe
► utilizarea WEICONLOCK AN 306-30 pentru 
 reținerea ansamblurilor cilindrice

Avantajul soluţiei noastre:
► adezivul rezistă la viteze mari de rotație și, prin urmare,  
 la forțe mari de torsiune

► WEICONLOCK AN 306-30 este foarte potrivit pentru  
 combinația de materiale pasive aluminiu și oțel inoxidabill

► aplicare ușoară și precisă datorită sistemului ergonomic  
 WEICON Pen-System

 ► 20 ml
 30630020 

 ► 50 ml
 30630150 

 ► 200 ml
 30630200 

 AN 306-30 

RN: LOCK111
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Repararea conductelor de petrol

Descriere:
► deteriorări prin coroziune  
 provocate de straturile de pietriș  
 și de fluctuațiile extreme de  
 temperatură pe conducte

► curățarea zonelor deteriorate cu  
 WEICON Spray Degresant S

► aplicarea unei cantități de aproape  
 o tonă de WEICON HB 300 pe 
 100 kilometri de conductă 

► după întărire, învelire suplimentară  
 cu folie de protecție sau acoperire  
 cu fibră de carbon

Avantajul soluţiei noastre:
► soluție rentabilă și de lungă durată 

► reparații la fața locului – în ciuda  
 temperaturii mediului ambiant și  
 a temperaturii uleiului de curgere 

► aplicare rapidă și ușoară  
 a WEICON HB 300

 ► 1.0 kg
 10450010 

 WEICON HB 300 

RN: PS134 
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Repararea conductelor unui  
sistem de filtrare cu calcar

Descriere: 
► țevi căptușite cu cauciuc pe interior
► deteriorări provocate de abraziune din cauza calcarului
► pentru început, aplicarea de WEICON WP în combinație cu plăci 
 de oțel 
► ulterior, fixarea suplimentară a zonelor deteriorate cu   
 WEICON Set de reparații țevi 

Avantajul soluţiei noastre:
► protecție ridicată împotriva uzurii datorită WEICON WP și  
 stabilitate suplimentară datorită plăcilor de oțel

► o durată de viață sporită în comparație  
 cu o piesă nouă de legătură 

 ► 2.0 kg
 10490020 

 ► 10.0 kg
 10490100 

 WEICON WP 

 5-15
► 5 cm x 1.5 m
 10710001 

 5-35
► 5 cm x 3.5 m
 10710002 

 10-35
► 10 cm x 3.5 m
 10710003 

RN: PS204

 WEICON Set de reparatii  
 tevi si conducte 
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Căptușire moară 

Descriere: 
► căptușirea morilor cu sistemele de  
 rășini epoxidice WEICON WAL 04 și  
 WEICON WAL 06
► WEICON WAL 04 este utilizat pentru   
 bolta rotundă și WEICON WAL 06  
 pentru peretele frontal și cel din spate,   
 deoarece acolo este necesară o   
 capacitate de încărcare dinamică  
 mai mare
► interstițiul de lipire: max. 5 mm

Avantajul soluţiei noastre:
► rezistența înaltă a sistemelor de rășini  
 epoxidice

► rezistență înaltă la temperaturi ridicate și 
 rezistență mecanică înaltă

 WEICON WAL 04 

 ► 2.0 kg
 10470020 

RN: PS112

 WEICON WAL 06 

 ► 2.0 kg
 10480020 
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Repararea rulmenților  
pe o pistă de macara

Avantajul soluţiei noastre:
► WECON CBC formează un contact direct și prin fricțiune  
 cu fundația

► fără retractare de întărire, rezistență mare la impact,  
 rezistență foarte bună la presiune, la agenți și la uzură

► refacerea proprietăților statice ale pistei de macara

Descriere: 
► semne de uzură puternică pe o pistă de macara din cauza eroziunii

► soluție anterioară: repararea cu piese de fixare

► șlefuirea neuniformă a betonului din cauza microvibrațiilor a fost realizată  
 prin turnarea de WEICON CBC 

 WEICON CBC 
 Compus de întărire și susținere 

 ► 3.0 kg (2.0 l)

 10110030 
 ► 10.0 kg (6.6 l)

 10110110 

RN: PS140

Domenii de 

aplicare

Târguri

 WEICON Set packere de injectare 

 ► Sistem de compensare a a golurilor la  
 poduri, stâlpi, mașini și instalații
 10851020 
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Produse Favorite

Căutătorul de adezivi

Domenii de 

aplicare

Domenii de 

aplicare

Descărcare

Descărcări

Târguri

Căutare produ-
se

Scaner de co-duri

VideoDocumente 
tipărite

Compania

Scule

Pur și simplu soluții

Știri Descărcare

weicon.de/service/app

www.weicon.com
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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
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