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Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor și soluțiilor 
WEICON. În acest catalog vă prezentăm gama noastră largă de 
produse care include mai mult de 150 de adezivi, numeroase 
spray-uri tehnice și multe alte soluții pentru aplicațiile 
dumneavoastră.

Cerințele dumneavoastră sunt motivația noastră zilnică pentru a 
dezvolta produse și servicii de înaltă calitate disponibile dintr-o 
singură sursă astfel încât dumneavoastră să aveți un singur 
furnizor pentru toate tipurile de aplicații.

Produse noi

Și în acest an veți descoperi în catalog noi produse. Fie că este 
vorba despre cianoacrilați, care sunt în mod special rezistenți 
la temperatură sau umezeală, sau despre noi spray-uri de 
curățare sau izolare, ori despre un set de reparații conducte, 
aplicațiile dumneavoastră ne dau noi idei!

Bună ziua!
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Servicii de excepție

Pe lângă produsele fabricate o altă caracteristică specială a 
companiei, care contribuie la consolidarea poziției noastre pe 
piața din întreaga lume este diversitatea serviciilor pe care le 
oferim clienților noștri, servicii într-adevăr de excepție pentru o 
companie de mărime medie cum este a noastră.

sphera

Un bun exemplu al acestei diversități a serviciilor îl constituie 
implementarea unui nou software dezvoltat de către sphera, 
grație căruia compania noastră va deveni și mai eficientă în 
viitor. Cu ajutorul acestuia putem oferi etichete și fișe cu date 
tehnice în 49 de limbi. În acest fel ne asigurăm că împreună cu 
produsele noastre distribuite în lumea largă sunt distribuite și 
documentele relevante.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție! Fie că sunteți în Dubai, Dublin 
sau Düsseldorf- în întreaga lume, în mai mult de 120 de țări.

Noi, cei de la WEICON credem în parteneriate pe termen lung!

Cu stimă,
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Notă: Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie luate ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe 
experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem 
garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a 
vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții 
inadecvate, altele decât cele specificate.© Retipărirea sau reproducerea chiar și parțială a Catalogului WEICON se poate face numai după obținerea acordului scris în acest sens din partea societății
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Asistență rapidă
individualizată

Întreprindere de
familie din 1947

1947-
1987

1988-
2006

2007-
2014

2015-
2020
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Ca și întreprindere de familie de talie medie 
aflată deja la a patra generație, WEICON 
continuă să reprezinte calitate, servicii 
și încredere. Toate produsele WEICON 
asigură excelență prin respectarea celor 
mai înalte standarde de calitate. Aceste 
standarde sunt testate, verificate și 
certificate în mod regulat de către instituții 
renumite din întreaga lume.

Un alt factor important și esențial pentru 
dezvoltarea companiei WEICON este 
asigurarea unei specializări continue și a 
dezvoltării personalului propriu.

► Timp de răspuns garantat (24 ore)

► Specialiști instruiți

► Încercări de laborator

► Soluții personalizate

► Interlocutor personal

Sprijin puternic pentru
echipa de vânzări

► Vizitarea clienților partenerilor de afaceri

► Efectuare de teste de lipire
și evaluarea rezultatelor

► Training de produse individual

► Serviciu de etichetare

► Filme de prezentare a aplicațiilor

Organizare orientată
spre procese

► certificare conform DIN EN ISO 9001:2015 și 14001:2015

► Gamă largă de produse

► Disponibilitate mare a produselor

► Livrare în ziua următoare

► Asistență online

► Certificate și fișe cu date de securitate

Rețea de vânzări
în întreaga lume

► Diversitate lingvistică -30 de
limbi în toată lumea

► 9 filiale

► Mai mult de 1.200 de parteneri
comerciali la nivel mondial

► În fiecare an prezentăm produsele la
peste 40 de târguri în întreaga lume

► Ne găsiți pe noi și toate produsele noastre
în mai mult de 120 de țări

SUNTEM
WEICON

1947
Se înființează compania
P.W. Weidling & Sohn

1950
Se mută la
Engelstraße, Münster

1957
Gerd Weidling se
alătură companiei

Forma de organizare a
companiei se modifică în
societate în comandită simplă

1958
Prima participare la Târgul pentru 
Minerit din orașul german Essen

1959
Prima participare la
Târgul de a Hanovra

1960
Relocarea companiei la
Schleebrüggenkamp
în Münster

1964
Gerd Weidling preia
conducerea companiei

1967
Introducerea unei linii noi de
produse Scule de dezizolat

1969
Sediu nou companie la An der
Kleimannbrücke în Münster

1987
Ralph Weidling se
alătură companiei

Introducerea gamei de Adezivi
anaerobi WEICONLOCK®

1993
Sediu nou companie în
Königsberger Straße 255
în Münster

1997
Începe colaborarea cu compania
Willteco B.V. din Olanda

Primul proiect offshore : fixarea
unei platforme petroliere în timpul
transportului în Portugalia

2000
Premiul Republicii federale
germane pentru Duo-Crimp 
no.300 ca si inovație de excepție

Ralph Weidling preia
conducerea companiei

2002
Modificarea numelui
P.W. Weidling & Sohn
devine WEICON

2004
Începe colaborarea cu Institutul
German Fraunhofer (IFAM)

2005
Înființarea WEICON Middle
East LLC în Dubai,.EA.U.

Premiul pentru inovație al
Industriei Germane pentru
Weicon Plastic Metal RFC

2006
Patentarea sistemului de tip
PEN (stilou) WEICONLOCK®

Extinderea sediului 
din Königsberger
Straße în Münster

2008
Înființarea WEICON Inc.
in Kitchener, Canada

2009
WEICON devine membru al Asociației 
Germane pentru Adezivi (IVK)

2010
Extinderea sediului companiei
prin achiziționarea unui nou teren
de 15.200 m2

2011
Înființarea WEICON WEICON
Kimya Sanayi în Istanbul, Turcia

Deschiderea magazinului online
WEICON

2012
Înființarea WEICON Romania în Tărgu
Mureș, Romania

WEICON la 45 de târguri
peste tot în lume

2013
Înființarea WEICON SA,
Muizenberg, Africa de Sud

2014
WEICON Căutătorul de adezivi

WEICON Catalog

2015
WEICON App

Înființarea WEICON South
East Asia în Singapore

Prima reuniune internațională
WEICON în Dubai

2016
10 ani de sistem WEICON Pen

Înființarea WEICON Republica Cehă

Începerea lucrărilor de extindere
a sediului central din Münster

2017
Certificare ISO

Înființarea WEICON Ibérica S.L

2018
Înființarea WEICON Italia 
SRL, în Genova, Italia

Finalizarea expansiunii sediului 
central din Munster 

2019
WEICON a fost prezent la Târgul
de la Hanovra timp de 60 de ani

Cel mai bun angajator în categoria
întreprinderilor mijlocii 2019

2020
Extinderea sediului
central din Munster

Extinderea laboratorului
de încercări

Câștigarea premiului Reddot

Ann-Katrin Weidling se alătură 
managementului companiei
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Sediul central)

Din MÜNSTER în LUMEA ÎNTREAGĂ -
Succes în toate domeniile

► Produsele WEICON sunt exportate în mai mult de 120 de țări din întreaga lume

► 38 de persoane lucrează în departamentul nostru de export

► La sediul WEICON din Münster vorbim 20 limbi diferite

► Catalogul WEICON este disponibil în 20 limbi

► Etichete WEICON disponibile în 25 limbi
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WEICON GmbH & Co. KG 

(Headquarters)Germany phone +49 (0) 251 9322 0 

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 

info@weicon.ae WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 

info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africaphone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za
WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
Spain phone +34 (0) 914 7997 34 

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romaniaphone +40 (0) 3 65 730 763 

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013 

info@weiconcz.cz

®

Jedným KLIKNUTÍM ku LEPIDLU

WEICON Italia S.r.L.
Italy 

phone +39 (0) 010 2924 871 

info@weicon.it
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
Canada 
phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore 
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013 
info@weiconcz.cz

®

Trouvez votre ADHÉSIF en un CLIC

WEICON Italia S.r.L.
Italy 
phone +39 (0) 010 2924 871 
info@weicon.it
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WEICON GmbH & Co. KG 

(Headquarters)

Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 

phone +971 4 880 25 05

info@weicon.ae

WEICON Inc. 

Canada 
phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 

www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.com.tr

www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd

South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore 
phone (+65) 6710 7671 

info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.

Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 

phone +42 (0) 417 533 013 

info@weiconcz.cz

®

WEICON Italia S.r.L.

Italy 
phone +39 (0) 010 2924 871 

info@weicon.it
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粘合剂/密封剂

装配膏及
润滑油脂

剥线工具

工艺液

工艺喷剂
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WEICON GmbH & Co. KG 

(Headquarters)

Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 

phone +971 4 880 25 05 

info@weicon.ae

WEICON Inc. 

Canada 
phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 

www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.com.tr 

www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd

South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore 
phone (+65) 6710 7671 

info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.

Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 

phone +42 (0) 417 533 013 

info@weiconcz.cz

®

The right ADHESIVE in a CLICK

WEICON Italia S.r.L.

Italy 
phone +39 (0) 010 2924 871 

info@weicon.it
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WEICON GmbH & Co. KG 

(Headquarters)

Germany

phone +49 (0) 251 9322 0 

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 

phone +971 4 880 25 05 

info@weicon.ae

WEICON Inc. 

Canada

phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 

www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey 

phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.com.tr 

www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd

South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore

phone (+65) 6710 7671 

info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.

Spain 

phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 

phone +42 (0) 417 533 013

info@weiconcz.cz

®

El ADHESIVO adecuado con un CLICK

WEICON Italia S.r.L.

Italy 
phone +39 (0) 010 2924 871 

info@weicon.it
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WEICON GmbH & Co. KG 

(Headquarters)

Germany

phone +49 (0) 251 9322 0 

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 

phone +971 4 880 25 05 

info@weicon.ae

WEICON Inc. 

Canada

phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 

www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey 

phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.com.tr 

www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd

South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore

phone (+65) 6710 7671 

info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.

Spain 

phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 

phone +42 (0) 417 533 013

info@weiconcz.cz

®

The rig
ht ADHESIVE in a CLICK

WEICON Italia S.r.L.

Italy 

phone +39 (0) 010 2924 871 

info@weicon.it
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Tools

Technical
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WEICON GmbH & Co. KG 

(Headquarters)

Germany 

phone +49 (0) 251 9322 0

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 

phone +971 4 880 25 05

info@weicon.ae

WEICON Inc. 

Canada 

phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 

www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey 

phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.com.tr

www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd

South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore 

phone (+65) 6710 7671 

info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.

Spain 

phone +34 (0) 914 7997 34 

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763 

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 

phone +42 (0) 417 533 013 

info@weiconcz.cz

Kleb- und Dichtstoffe

Hochleistungs-

fette und 

Montagepasten

Abisolier-

werkzeuge

Flüssig-

Wirkstoffe

Technische

Sprays

Montage-

Klebebänder

®

PER KLICK zu
m KLEBSTOFF

WEICON Italia S.r.L.

Italy 

phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it
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WEICON

Middle East L.L.C.

WEICON

Inc.

WEICON

Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

WEICON

Romania SRL

WEICON

SA (Pty) Ltd

WEICON

South East Asia Pte Ltd

WEICON

Czech Republic s.r.o.

WEICON

Ibérica S.L.

WEICON

Italia S.r.L.
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ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI BICOMPONENȚI
SISTEME DE RĂȘINI EPOXIDICE

METALE PLASTICE

► toate tipurile prezintă o rezistență
excelentă la medii agresive

► rezistență la temperaturi înalte
(între -35°C și +280°C)

► rezistență la presiune
► rezistență la uzură chiar și în

condiții de abraziune extremă

WEICON Prezentare generală WEICON Prezentare generală 11

► elasticitate reziduală și rezistență
la impact

► certificare Germanischer Lloyd

► au filer metalic sau mineral
► sunt non-corozive

 Repararea porților unui baraj 

 WEICON UW 

► pentru reparații

rapide și durabile 

► lipiri

► acoperiri
se adauga

intaritorul
se amesteca bine evitand

formarea bulelor
se aplica amestecul

rezultat

 Întreținerea unei site 

 vibratoare în minerit 

 WEICON WP 

 Acoperirea cilindrului exterior 

 la o presă de peleți  

 WEICON WR2 

 Acoperirea unei role 

 din oțel 

 WEICON BL 

 Repararea unei 

 supape cu patru căi 

 WEICON A 

 Umplerea golurilor 

 la sistemul de șine al 

 unei macarale  

 WEICON CBC 
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ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI
BICOMPONENȚI

SISTEME DE RĂȘINI EPOXIDICE

Soluția cea mai la îndemână 
pentru toate lucrările de

reparații și întreținere.

Plastilinele WEICON Repair Sticks rezistă la 
temperaturi cuprinse între -50°C (-58°F) și +120°C 
(+248°F) (pe termen scurt până la +150°C / +302°F)*.

Sunt rezistente la alcool, esteri, apă sărată, uleiuri, 
majoritatea acizilor și soluțiilor, nu conțin solvenți și se 
întăresc aproape fără nici o contracție.

*Repair Stick Titan pe termen scurt +300°C (+572°F)

Certified to 
NSF/ANSI 61

ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI BICOMPONENȚI
SISTEME DE RĂȘINI EPOXIDICE

Compus maleabil universal pentru reparații

 Repararea carcasei 

 la cutia de viteză  

 Chit rășină epoxidică 

 REPAIR STICKS 

se taie

 CHIT RĂȘINĂ EPOXIDICĂ 

 Reparații subacvatice 

 Repair Stick Aqua  Reparația unei pompe 

 Repair Stick Oțel  Reparații în industria 

 alimentară 

 Repair Stick Multi 

se framanta se utilizeza



15

Setul de reparații benzi 
transportoare este un sistem 
poliuretanic bicomponent 
pentru reparații rapide 
și acoperiri ale benzilor 
transportoare și ale straturilor 
de protecție din cauciuc. 

Certified to 
NSF/ANSI 61

WATER

R

ESIS TA NT

pentru reparatii ra-
pide in numai 

30 de minute
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Setul de reparații poate fi utilizat în diverse 
aplicații industriale pentru reparații rapide 
și ușoare ale conductelor de transport 
chimicale, aburi sau apă.  

SETURI DE
REPARAȚII
WEICON

 BENZI 
 TRANSPORTOARE 

SET 
REPARAȚII

 ȚEVI ȘI 
 CONDUCTE 

SET 
REPARAȚII

 MARITIM 
SET 

DE REPARAȚII 
DE URGENȚĂ
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WEICON Sisteme de 
dozare și amestec
Easy-Mix

Easy-M
ix

► rapizi

► siguri

► economici

WEICON Prezentare generală 17

ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI BI-COMPONENȚI
SISTEME DE RĂȘINI EPOXIDICE

ADEZIVI EPOXIDICI

 Restaurarea unei 

 mobile 

 Easy-Mix N 5000 

 Adeizvul ideal pentru vopsire 

 în câmp electrostatic  

 Easy-Mix HT 180 

 Compus de turnare pe bază de 

 rășini epoxidice special pentru 

 componente electronice  

 Easy-Mix S 50 galben 

Grație sistemului modern de mixare 
și amestec, toate tipurile de adezivi 
din categoria aceasta pot fi dozate, 
amestecate și aplicate automat, precis și 
curat printr-o singură operațiune.

► rezistență înaltă la tracțiune și impact
► atât pentru reparații, revizii simple cât

și pentru lucrări în serie
► permit reduceri considerabile din

punct de vedere al costurilor și al greutății



 Lipirea unei conducte din aluminiu 

 pe un panou frontal din plastic  

 PU-240 

 Producția de panouri din 

 plastic tip sandwich  

 PU-90 
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ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI BI-COMPONENȚI

 SISTEME 
 POLIURETANICE 

Rășină flexibilă pentru turnare și acoperire cu rezistență 
crescută la impact și la abraziune.

WEICON Uretan este un sistem bicomponent pe 
bază de poliuretan care se întărește la temperatura 
camerei devenind un material asemănător cauciucului 
ce rămâne flexibil chiar și la temperaturi scăzute de 
-60°C (-76°F).

URETAN

45
60
80
85
90 SF
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EASY-MIX

PU-90
PU-240

Adezivi structurali bicomponenți foarte 
puternici, cu întărire rapidă pe bază de 
poliuretan prezentând o aderență excelentă 
la o mare diversitate de materiale.

► Aderență rapidă,
puternică și fiabilă

► Rezistență mare la întindere,
forfecare și impact

► Aderență imediată chiar și pe
suprafețe verticale

► Putere inițială mare

Easy-M
ix

 Reparația unei benzi 

 transportoare  

 Uretan 85 

 Lipirea unor marcaje la sol pentru 

 sistemele cu laser utilizate în alinierea de 

 precizie a elementelor structurale  

 Uretan 90 SF 



RK-1300
      1500
PLASTIC-BOND
PE-PP 45

RK-7000
7100
7200
7300

No-Mix
2-component

2-

Komponenten

WEICON RK-1300/RK-1500 sunt sisteme bi-
componente pe bază de metil metacrilat care se 
întăresc rapid la temperatura camerei.

Adezivi structurali și rezistenți cu întărire rapidă pe 
bază de metacrilat de metil (MMA) cu aderență 
excelentă la fibre compozite, multe tipuri de plastice, 
metale și multe alte produse.

Easy-M
ix

ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI BICOMPONENȚI

ADEZIVI
STRUCTURALI
ACRILICI

► rezistență înaltă

► elasticitate reziduală

► procesare sigură
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WEICON Plastic-Bond este un adeziv 
structural fără solvenți, cu vâscozitate ridicată, 
utilizat pentru lipirea elementelor din plastic.

PLASTIC-BOND

RK-7000 - 7300

WEICON Easy Mix PE-PP 45 este un adeziv de 
construcție 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.

PE-PP 45

RK-1300/1500

Grație sistemului modern de mixare și amestec, toate tipurile de 

adezivi din categoria aceasta pot fi dozate, amestecate și aplicate

automat, precis și curat printr-o singură operațiune.

WEICON Sisteme de dozare și amestec Easy-Mix

1.
Aktivator

 Activator

2.
RK-1300

3.
zusammenfügen
join

WEICON Aplicare "fără amestecare"

Procedura WEICON No-Mix "fără amestecare" este potrivită pentru procesele

de montaj etapizat, cele în care este nevoie de un interval pentru poziționare

sau de cicluri mai lungi în timpul producției în serie.

2. Adeziv 3. Îmbinare
1. Activator

1.
Aktivator

 Activator

2.
RK-1300

3.
zusammenfügen
join

 Lipirea unui manșon în 

 duza unui rezervor  

 RK-7000 

 Lipirea unor benzi din aliaj 

 dur pe un sport din oțel  

 RK-7100 

 Lipirea unui reflector în 

 sectorul medical  

 RK-7300 

 Lipirea unor elemente din 

 plastic în modelism  

 Plastic-Bond 

 Repararea unui rezervor 

 de combustibil  

 PE-PP 45 

 Lipirea unor corniere 

 RK-1300 



► șuruburi și piuliţe
► știfturi filetate

BLOCAREA PIESELOR FILETATE
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ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI MONOCOMPONENȚI

WEICONLOCK®

► blochează

► etanşează

► formează garnituri

Adezivi şi etanşanţi anaerobi unicomponenţi, 
special concepuţi pentru asamblarea pieselor 
metalice.

Diferite grade de rezistență și vâscozitate sunt 
disponibile în funcție de aplicația dvs. specifică.

► îmbinări cu filet
► sisteme hidraulice

și pneumatice
► sisteme de răcire și

de aer comprimat

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

ETANȘAREA ȚEVILOR ȘI RACORDURILOR FILETATE

23

► axelor, bucșelor
► îmbinărilor, roţilor de transmisie și lagărelor
► părţilor cilindrice; rezistent la alunecare,

apăsare sau la intemperii

► flanșe
► carcase
► capace

Design Pat. 0
015

98
8

4

Pe

n-System

BLOCAREA ASAMBLĂRILOR CILINDRICE
   GARNITURI ȘI ETANȘĂRI PLANE                      

                 

WEICON Prezentare generală WEICON Prezentare generală



Șnur de etanșare DF 175 este un șnur de 
etanşare realizat 100% din PTFE cu etanșare 
permanentă şi sigură pentru aproape toate 
tipurile de filete metalice şi plastice.

Lacul sigilant pentru șuruburi este un produs 
de marcaj pe bază de solvenți, cu uscare rapidă 
și cu o bună aderență la multe materiale.

WEICON Gasket Maker is a strong and per-
manently elastic special sealant that cures with 
air humidity and practically without shrinkage.

Plast-o-Seal®: Etanșant universal permanent plastic | 
permite asamblarea imediată

► pentru etanșarea părților mecanice la motoare,
cutii de viteză, carcase de motoare mașini și flanșe

► pentru optimizarea performantelor garniturilor vechi
sau noi din carton, pluta, pâslă etc.

► fără solvenți – fără miros

TZW
Technologiezentrum Wasser  

Karlsruhe 
Prüfstelle Wasser

UL-tested

24 WEICON Prezentare generală

► Șnur de etanșare DF 175
► Lac sigilant pentru șuruburi

100 % 
100 % 

PTFE
PTFE

25

ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI MONOCOMPONENȚI

WEICONLOCK®

PRODUSE SUPLIMENTARE

WEICON Prezentare generală

► Plast-o-Seal  ► Gasket Maker®

WEICON Gasket Maker este un etanșant 
special, puternic și permanent elastic care se 
întărește în reacție cu umiditatea din aer, practic 
fără nici o contracție.
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ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI MONOCOMPONENȚI

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

 ADEZIVI 
 CIANOACRILAȚI 

Adezivi cu uscare la rece unicomponenți, 
fără solvenţi.

Vor lipi în câteva secunde aproape toate 
materialele cu ele şi între ele însele, cum 
ar fi metalele, materiale plastice, sticlă, 
ceramică, lemn, piele, cauciuc natural şi 
sintetic.

► super-rapizi

► economici

► versatili

► rezistenți la

temperaturi înalte

► rezistență mare la

impact și exfoliere 
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PLASTIC

CERINȚESPECIALE

CAUCIUC + METALE



 Etanșarea capului unui cilindru 

 Black-Seal 

 Lipirea unor elemente 

 luminoase 

 Flex 310 M Cristal 

 Lipirea unui luminator 

 (la o camionetă alimentară) 

 Flex 310 PU 

 Etanșarea sistemelor de 

 încălzire 

 HT 300 
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Adezivii și etanșanții elastici sunt folosiți 
astăzi în multe domenii ale producției și 
asamblării industriale.

Aceștia combină avantajele tehnologiei de 
lipire cu cele ale etanșării și sunt utilizați 
în toate situațiile în care sunt cerințe de 
elasticitate și etanșare la îmbinări.

► Adezivi și etanșanți puternici pentru
îmbinări cu material de adaos ale
metalelor, materialelor plastice și a
multor altor suprafețe

► Putere de lipire mare chiar și fără
utilizarea primerilor

► Se pretează la vopsire ulterioară 
(“umed-pe-umed”)

► Nu conțin silicon sau izocianați

► Adezivi și etanșanți pentru o gamă
largă de aplicații în domeniul
procesării metalelor și materialelor
plastice

► Se pretează la vopsire ulterioară
(după întărire)

► Produsele pot fi șlefuite

► Nu conțin silicon

► Se întăresc fără miros

► Etanșanți de calitate superioară
pentru aplicații industriale

► Rezistență excelentă la UV,
intemperii și diverse medii

► Rezistență la îmbătrânire

► Pot fi utilizați până la temperaturi
înalte de + 300°C (+572°F)

 MS polimeri  Poliuretani  Siliconi 

► aderență puternică

► permanent

► poate fi vopsit ulterior
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 ADEZIVI ȘI    ETANȘANȚI 

ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI 
MONOCOMPONENȚI

 ELASTICI 

 Lipirea de pietriș la 

 captușeala unui iaz 

 Aqua-Flex 

 Montarea rapidă a 

 panourilor informative 

 Speed-Flex 
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ADEZIVI DE CONTACT

ADEZIV
CAUCIUC
METALE

2410 | 2510
Bicomponent
puternic | permanent elastic și
rezistent la temperatură

Monocomponent
Permanent elastic și
rezistent la umiditate

31WEICON Prezentare generală

Transparentă:
rezistență la umezeală | 
rezistență la raze UV | aderență puternică

Gri:
aderență extrem de bună | 
pentru suprafețe netede | flexibilitate înaltă

ÎN COMBINAȚIE CU ADEZIVII ȘI 
ETANȘANȚII WEICON POATE FI UTILIZATĂ 

CA ȘI AJUTOR DE FIXARE.

BANDĂ DE 
MONTAJ

 Repararea unei prelate la o remorcă 

 GMK 2410 

 Lipire cauciuc pe otel 

 GMK 2510 

i



www.weicon.com

www.weicon.com/app
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WEICON Solutions for theFood, Pharmaceuticaland Cosmetic Industry

The right ADHESIVE in a CLICK

Nach
geprüft durch:

IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institutdes Ruhrgebiets

V 1.18
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► protejează mediul

► sunt economice

► eficiente

WEICON Prezentare generală

TEH    NICE

WEICON – acest nume este de mult timp 
garanţia unor produse de înaltă calitate care 
sunt folosite cu succes în toate domeniile 
de producţie, reparaţii, întreţinere şi service.

Produse care vor soluţiona cu siguranţă 
numeroase probleme tehnice și aplicații 
din firma dvs.

Gama noastră de spray-uri tehnice pentru industria 
alimentară, cosmetică și farmaceutică ne permite să vă 
oferim produse certificate ce pot fi utilizate în procesele 
de producție, mentenanță și reparații care să respecte 
cerințele dvs. specifice referitoare la normele de calitate
și siguranță.

Spray-uri și lichide tehnice pentru

domenii sensibile

33

SPRAY-URI
ȘI LICHIDE

 Acoperiri de suprafață 

 și anticorozive  

 Protecție și îngrijire 

 Solvenți și 

 agenți separatori 

 Curățare și degresare 

 Lubrifianți cu aderență mare și 

vaseline de lubrifiere la spray  

 Spray-uri de montaj 

 Uleiuri de lubrifiere 

 și multifuncționale 

 Spray-uri tip adeziv 

 Spray-uri și 

 Lichide speciale 

WEICON Prezentare generală
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WEICON Antigripare oferă
protecție împotriva:

► coroziunii-gripării-uzurii

► Fenomenelor de alunecare cu intermitențe ("stick-slip")

► Oxidării și coroziunii prin frecare

► Reacțiilor electrolitice ("sudura la rece")

 ANTI          GRIPARE 
   PASTE DE MONTAJ

35WEICON Prezentare generală

ANTI-SEIZE
ANTI-SEIZE HIGH-TECH
ANTI-SEIZE NICHEL
PASTĂ DE CUPRU

► coroziunii

► gripării

► uzurii

pentru piese supuse

la solicitari mari chiar

si in aplicatii cu

temperaturi foarte inalte

rezistența la temperatură

între -180°C și +1.400°C

 Mentenanța la un bloc motor pe o 

 platformă marină  

 Anti-Seize High-Tech 

ofera protectie
impotriva:

 Straturi de separare la prezoanele 

 roților unei mașini de epocă  

 Anti-Seize Assembly Paste 
 Șuruburi de ajustare 

 într-o oțelărie  

 Pasta de cupru 



 VASELINE DE ÎNALTĂ 
 PERFORMANȚĂ 
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Aceștia furnizează protecție susținută 
împotriva fricțiunii și a uzurii permițând 
astfel:

► re-ungerea la intervale extrem de lungi

► durata de funcționare prelungită și prin
urmare conservarea valorii mașinilor și
uzinelor de producție

► reducerea lucrărilor de mentenanță și
reparații

► eficiență economică îmbunătățită

 LUBRIFIANȚI ALLROUND 

Lubrifiant special pentru valve, 
armături și garnituri.

VASELINĂ SILICONICĂ
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ADEZIVUL cel mai potrivit la un CLIC distanță

Produkte

Favoriten

Klebstoff-Finder

Downloads

Code-

Scanner

Videos

Werkzeuge

weicon.com/app

W
EICON

App 

Pur și simplu soluții

www.adhesive-finder.com

The right ADHESIVE in a CLICK

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

Ghidulvânzărilor

Germ
an Quality

Industrial grade

www.weicon.com.ro

10902106

WEICONLOCK ® AN 302-43

• Blocator filete

•	Certificat	DVGW	și	KTWl

Easy-Mix S 50

• Întărire extrem de rapidă, 

 forță de lipire mare

Flex 310 M ® Classic

• De uz universal

• Certificat ISEGA 
VA 100•	Tip	universal	pentru	lipire	

 instantaneePlastic Metal WEICON A

• Pentru reparații ale

 pieselor metalice
Repair Stick Oțel

• Lipire rapidă

• Cu miez de oțel
Spray Degresant S

• Degresează și curăță

 toate metalele, sticla etc.

W 44 T ® Multi-Spray

• Ulei multifuncțional cu 

 efecte multiple
AT 44• Cu putere  PTFE 

• Fără siliconPasta de montaj Anti-Seize 

• Protecție eficientă

 împotriva coroziunii

Lubrifiant multifuncțional AL-W

• Lubrifiant special, chiar și 

 pentru aplicații subacvatice

Cuțit de dezizolat No. 4 - 28 H

• Dezizolare precisă, rapidă  

 și sigură
Clește de dezizolat No. 5

• Dezizolare automată 

 până la 6.0 mm²
Adezivul cel mai potrivit la un clic distanță

APPLICATIONS | ANWENDUNGEN
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www.weicon.com

www.weicon.com/app

V 1.20

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
Canada 
phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore 
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013 
info@weiconcz.cz

®

The right ADHESIVE in a CLICK

WEICON Italia S.r.L.
Italy 
phone +39 (0) 010 2924 871 
info@weicon.it
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Art.-No. 10906506

C
a
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g

Catalog

Paste de 
montaj și 
lubrifianți

Scule de
dezizolat

Lichide
tehnice

Bandă
dublu adezivă

Adezivi / Etanșanți
Spray-uri
tehnice

..
GHIDUL

SERVICIILOR

www.weicon.com

ADEZIVUL cel m
ai potriv

it la
 un CLIC distanță

Partenerul dvs. 

 pentru calitate!
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Pentru o expunere optimă a produselor vă putem furniza la 
cerere standuri de vânzare și prezentare.

► Standuri de podea

► Diverse standuri de tejghea

► Cataloage | Broșuri industriale | Postere | Roll-Up-uri

► Piese de demonstrație

PREZENTARE DE
PRODUSENumai printr-o bună instruire a personalului clienții pot beneficia de 

cele mai bune sfaturi și servicii, primind exact ceea ce caută.

Activitățile noastre de instruire profesională includ o colaborare 
intensivă cu IFAM din Bremen și training-ul intern al angajaților și al 
reprezentanților de vânzări realizat la sediul nostru din Münster și în 
subsidiarele internaționale, precum și multiple training-uri efectuate 
în beneficiul partenerilor și clienților noștri din întreaga lume.

INSTRUIREA PROFESIONALĂ

39WEICON Prezentare generală

ONLINE trade fairs



WEICON TOOLS       ®

 PRODUCȚIE
SUSTENABILĂ!

De la începutul anului 2020, am început să împachetăm produsele 
noastre WEICON TOOLS în cutii de carton reciclabile.

În viitor acestea vor fi disponibile în trei mărimi diferite pentru a 
proteja toate sculele produse de către afacerea noastră de familie 
originară din Muenster.

40 WEICON Prezentare generală 41WEICON Prezentare generală

Dezizolator de precizie S

INOVAȚIE LA NIVEL

MONDIAL 

Începând cu 1967 dezvoltăm, producem și distribuim o 
gamă largă de scule de dezizolat. Aceasta include cuțite 
pentru cabluri, scule de dezizolat conductori și scule 
multifuncționale. Sculele noastre au fost concepute pentru 
dezizolarea precisă, rapidă și sigură a tuturor tipurilor uzuale 
de cabluri. Poartă sigiliul GS al TÜV Nord și au fost dezvoltate 
plecând de la principiul asigurării siguranței la locul de muncă.

Sculele, proiectate în mod special pentru a răspunde nevoilor 
utilizatorilor profesionali pot fi folosite atât în industrie cât și 
în ateliere, fiind potrivite chiar și pentru utilizatori casnici.

Member of the German Tool
Industry Association

Descoperiți sculele

WEICON TOOLS®
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opritor de lungime

asistenta la inchidere

intrare cablu

lame de precizie

Sumar de produse

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Clești de 
 dezizolat conductori 

www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –

SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

Dezizolator conductori automat 
pentru toți conductorii lițați și solizi.

Un sistem de reglare automat 
permite ajustarea imediată la 
diametrul liței realizând astfel 
înlăturarea rapidă și simplă a 
mantalei și dezizolarea.

 Cuțite de 
 dezizolat cabluri 

Cuțitele de dezizolat cabluri WEICON TOOLS 
au fost concepute pentru înlăturarea mantalei 
și dezizolarea multor tipuri de cabluri într-
un mod fiabil, precis, sigur și rapid. Cuțitele 
respectă toate cerințele de calitate și pot fi 
utilizate atât la nivel industrial cât și la nivel de
bricolaj.

Deținem patentul EU.Pat.nr. 1117163 pentru 
cuțitele noastre dezizolatoare cu diametre 
cuprinse între 4 - 28 mm.

 Dezizolatori multifuncționali 

Dezizolatorii multifuncționali WEICON TOOLS 
îndeplinesc funcții multiple:

Dezizolare circulară și longitudinală, înlăturarea 
mantalei și tăiere.

Permit înlăturarea mantalei și dezizolarea 
profesională cu o singură unealtă.

www.selbst.de

EMPFEHLUNG

PRAXISTEST
– Kategorie: Entmantler –

SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
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maner 
ergonomic

scala de masurare



Sumar de produse

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Unelte dezizolatoare 

Uneltele WEICON TOOLS permit o dezizolare 
confortabilă și sigură a multor tipuri de cabluri.

Datorită flexibilității lor pot fi utilizate cu succes chiar și 
în spațiile greu accesibile având întotdeauna rezultate 
precise.

 Scule speciale 

Pentru aplicații neobișnuite vă furnizăm 
și o gamă de unelte speciale care vor 
îndeplini cerințele dvs. Fie pentru înlăturarea 
mantalei unor cabluri cu diametre mari, fie 
pentru lucrul la cabluri de înaltă tensiune, 
WEICON TOOLS are soluția potrivită!

 Truse de scule electrice 

Trusele noastre oferă soluții pentru 
majoritatea industriilor și
pentru cele mai diverse aplicații.

Pat.no. EP 1 671 407 B1

44 WEICON Prezentare generală 45WEICON Prezentare generală



REFERINȚE |
CERTIFICATE

46 WEICON Prezentare generală 47

Certificate pentru calitate, tehnologie și siguranță

Primul loc în topul angajatorilor în cadrul categoriei de întreprinderi mijlocii | TÜV Rheinland | ISEGA | NSF | DNV GL |
 ISSA | IMPA | Registrul maritim al Navigației din Rusia | TÜV Nord | DVGW | BAM | 

Premiul Republicii Federale Germane (anul 2000) | AGA | Institutul de igienă al Ruhrgebiets | WRAS | ABS | RINA

47WEICON Prezentare generală

Asigurarea transportului unei platforme petroliere 
cu ajutorul Metalului Plastic WEICON RFC, un 
produs special conceput pentru a rezista la 
condițiile extreme din sectorul off-shore.

La fiecare transport se utilizează
1,500 – 2,000 kg de Metal Plastic WEICON RFC.

Transportul unei platforme petroliere

ghidaj picior

Soluția anterioară:

placă oțel

ghidaj

ghidaj

picior

Soluția actuală:

Umplere cu WEICON R.F.C.

ghidaj

ghidaj

picior picior
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Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets



Produse distribuite de:
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generală
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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

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




