
1.

Spray do ochrony spawalniczej do czyszczenia i utrzymywania w czystości dysz spawalniczych, jak również do ochrony przed pryskającymi opiłkami żelaza bez wywierania wpływu na spoinę.

Zakres zastosowania:

• zapobiega przysmażaniu się opiłków żelaza na dyszach i powierzchniach obrabianych

• daje znakomitą ochronę przy procesach spawalniczych

• czyszczenie części łopatką, szczotką lub nożem nie jest konieczne

• późniejsze oksydowanie, galwanizowanie czy lakierowanie jest możliwe bez wyjątkowego czyszczenia. W przypadku nadmiernego spryskania może wystąpić potrzeba oczyszczenia, np. przy użyciu zmywacza Weicon.

2.

Spray aluminiowo-cynkowy WEICON chroni trwale wszystkie powierzchnie metalowe przed rdzą i korozją. Tworzy szybkoschnącą, mocno przylegającą warstwę ochronną odporną na wiele chemikaliów.

Obszary zastosowania:

• polecany do napraw uszkodzonych

ocynkowań w podobnym kolorze

• do pokrycia miejsc po spawaniu i wierceniu

Spray aluminiowo-cynkowy jest pyłosuchy po 15min, a po ok. 12 godzinach może być bez przygotowania szpachlowany i lakierowany. Odporność na temperaturę wynosi +300°C.

3.

Aluminium w sprayu WEICON składaja się z 99,5% czystego aluminium i zapewniaja odporną na wysokie temp. ochronę przed korozją.

Typ A-100 odporny na ścieranie

Typ A-400 nadaje wysoki połysk

Jest odporny na działanie większości kwasów i ługów, jak również na zmiany temperatur. Odporność na temp. +800 °C przy obciążeniu trwałym

Najczęstsze zakresy stosowania:

• w technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej,

• w urządzeniach spalających, rurociągach i kadłubach maszyn,

• w układach wydechowych (tylko A-100, wyłącznie przy rurach końcowych)

• w częściach karoseryjnych ze szkła fibrowego.
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4.

Cynk w sprayu WEICON to szybkoschnące środki chroniące przed korozją, o długotrwałym działaniu, przeznaczony dla wszystkich metali. Na długo zapewniaja wszystkim metalowym

powierzchniom np..poprawionym cynkowaniem ogniowym częścią, katodową ochronę przeciwkorozyjną. Zawiera 95% czystego cynku i 5% żywicy syntetycznej.

Produkt jest pyłosuchy po ok. 15-30 minutach a po ok. 12 godzinach może być szpachlowany i lakierowany bez przygotowania.

Odporność na temperaturę sięga do 500°C („jasny” do 300°C)

Obszary zastosowań:

• Jako powłoka gruntowa przeciw rdzy np. przy lakierowaniu karoserii

• Nanoszenie powłok na miejsca, gdzie dokonywano spawania lub wiercenia

• Jako przewodząca warstwa pośrednia przy spawaniu punktowym

• Wszędzie tam, gdzie trzeba chronić metal przed korozją

5.

Środek czyszcząco-konserwujący do metali WEICON to wyjątkowo skuteczny produkt do pielęgnacji, ochrony i czyszczenia matowych i polerowanych powierzchni metalowych, jak np. stal

aluminium, chrom, metale żelazne itp.Można go także stosować przy ceramice, drewnie, szkle, tworzywach sztucznych.

Właściwości:

• zapobiegawcza ochrona nowych części metalowych

• nie zawiera oleju, silikonu i rozpuszczalnika

• neutralny zapach

• działa antyelektrostatycznie

• odporny na temperaturę w zakresie -10°C do 150°C

6.

Spray do łańcuchów i lin WEICON to syntetyczny i przezroczysty smar do wysoko obciążonych części. Produkt nie zawiera silikonu, oleju, grafitu oraz MOS 2(metal-tlenek półprzewodnik).

Zastosowanie

Służy do długotrwałego smarowania:

• łożysk, przekładni zębatych iślimakowych, sprzęgieł i przegubów oraz lin stalowych i łańcuchów

Właściwości:

Spray może przyjmować duże obciążenia i jest odporny na temp. od -40°C do +200°C.

Inne jego cechy to:

• dobra ochrona antyadhezyjna

• nie pozostawia żadnych zabrudzeń

• wypiera wodę

• wydajność
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7.

WEICON Powłoka -miedź środek wysokiej jakości, który dzięki wysokiej zawartości miedzi szczególnie nadaje się w technice wielkiej częstotliwości jako warstwa ekranująca, również do 

wszelkiego zabezpieczenia elementów i instalacji z miedzi.

Nadaje się do ochrony i wprowadzania poprawek optycznych na różnych materiałach.

Zastosowanie:

• do pokrywania blach okiennych,

• rynien,

• zewnętrznych opraw oświetleniowych, skrzynek na listy

• do prac przy kowalstwie artystycznym każdego rodzaju

8.

WEICON Messing Spray pokrywa ochronną metaliczną powłoką cząstek mosiężnych.

Nadaje się do ochrony i wprowadzania poprawek optycznych na różnych materiałach.

Środek znajduje zastosowanie w:

- Prace restauracyjne - odnawianie

- Prace dekoracyjne, np. ramy obrazów

- Rękodzieło, hobby, wykonywanie prac ''zrób to sam''

- Poprawianie części żółto-chromowanych po wierceniu, spawaniu, frezowaniu

9.

WEICON Bio-Cut jest to wysokiej jakości olej chłodząco-smarujący, umożliwiający większą szybkość skrawania, długą żywotność, a przez to większą wydajność narzędzi.

• wiercenie i kręcenie

• frezowanie i toczenie

• piłowanie i tłoczenie

• nacinanie gwintów w stali, żeliwie, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, aluminium i ich stopów.

Bio-Cut nie zawiera olei mineralnych.

Klasa zagrożenia wody 1 (samoklasyfikacja) – całościowo biodegradowalny. Aktywna ochrona środowiska poprzez rezygnację z chloru, siarki, baru, ołowiu, kadmu, nitrylu, PCB, metanolu.
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