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În zilele noastre, din ce în ce mai des construcţiile şi instalaţiile de
înaltă calitate sunt realizate din inox. În acest catalog prezentăm
o selecţie specială a produselor WEICON cel mai des utilizate în
industria produselor din inox.
Acestea sunt produse utilizate în domeniile producţiei, reparaţiei şi
întreţinerii elementelor din inox şi prin urmare produse care vor rezolva
cu siguranţă multe din problemele cu care vă confruntaţi şi dvs

Spray-ul de inox
Spray-ul de Inox WEICON asigură suprafeţelor o acoperire
rezistentă la coroziune şi intemperii. Stabilitatea sa chimică
deosebită permite utilizarea acestuia în orice situaţii care implică
o protecţie eficientă şi de duraţă a suprafeţelor.
Domenii de aplicaţie:
• Retuşarea părţilor avariate ale pieselor din otel inox
• Acoperirea şi retusarea caroseriilor de masini şi parti
de caroserii, silozuri, bazine şi conducte.
• Imbunătăţirea aspectului diferitelor materiale
expuse la variaţii atmosferice
• Vopsire în scopuri decorative a obiectelor din lemn,
sticlă, ceramică şi diferite materiale plastice
• Decoraţiuni interioare şi exterioare
Spray-ul de Inox se uscă rapid în aproximativ 10 minute, ajungând însă
la aderenţa şi rezistenţa la coroziune maximă în timp de 4-6 ore de la
aplicare. De asemnea spray-ul rezistă pentru perioade scurte de timp
chiar şi la expunerea la temperaturi ridicare de până la 300°C.

Spray-ul de curăţire inox
WEICON Spray Curatire Inox a fost special creat pentru a servi ca
şi agent antistatic de curăţare şi protejarea a suprafeţelor lucioase
şi mate din inox atât în interior cât şi în exterior.

400 ml spray

Art.-No.: 11100400

Spray-ul de curăţire inox, Formă de livrare:
400 ml spray

Art.-No.: 11590400

5l

canistră

Art.-No.: 15590005

10 l

canistră

Art.-No.: 15590010

30 l

canistră

Art.-No.: 15590030
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Aplicaţii:
• Curăţă amprente şi împiedică apariţia lor ulterioară pe suprafeţe
• Industria alimentară, bucătării, măcelării etc.
• Curăţă şi întreţine suprafeţe mari fără să rămână dungi,
• Redă luciul suprafeţelor curăţate • Antistatic
• Impiedică o nouă aderare a prafului şi a murdăriei
prin crearea unui film protector de lungă durată

Spray-ul de inox, Formă de livrare:
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Produse pentru inox

Metal-Fluid
Produs foarte eficient nou creat pentru întreţinerea, curăţarea şi protecţia
suprafeţelor metalice mate şi lucioase: de ex. inox, aluminiu, crom şi alte
metale neferoase. Nu se preteaza pentru aplicaţii în aer liber.

Metal-Fluid, Formă de livrare:
100 ml

pompă

Art.-No.: 15580100

400 ml

spray

Art.-No.: 11580400

700 ml

pompă

Art.-No.: 15580700

5l

canistră

Art.-No.: 15580005

10 l

canistră

Art.-No.: 15580010

30 l

canistră

Art.-No.: 15580030

Lubrifiant H1, Formă de livrare:
400 ml spray

Art.-No.: 11541400

Bio-Fluid, Formă de livrare:



500 ml

spray

Art.-No.: 11600500

5l

canistră

Art.-No.: 15600005

10 l

canistră

Art.-No.: 15600010

30 l

canistră

Art.-No.: 15600030

Proprietăţi:
• prevenirea de depuneri pe suprafate metalice noi
• protejează pe termen lung cu un film protector
strălucitor suprafeţele tratate
• redă stralucirea suprafeţelor tratate
• nu conţine silicon, dizolvanţi şi ulei şi nu atacă
suprafeţele de plastic sau etanşările din cauciuc
• practic fără miros
• este antistatic şi previne depunerea murdăriei.

Lubrifiant H1

New

Lubrifiantul H1 WEICON este o vaselină fără miros şi fără gust
special elaborată pentru utilizare în industria alimentară,
cosmetică şi farmaceutică. Rezistă la temperaturi cuprinse între
– 40°C şi +160°C.
Se recomandă în special pentru lucrări
de întreţinere şi reparaţii în:
• ungerea pieselor din unităţile de producţie alimente, fabrici de bere,
• abatoare şi fabrici de conserve, fabrici de producţie semipreparate,
• firme de catering, hoteluri şi spitale şi în orice alt loc unde
contactul cu alimentele este inevitabil.
Aplicaţii:
• utilaje de umplere, ambalare
• conveioare şi utilaje de sortare
• sisteme de transport şi depozitare

Bio-Fluid
WEICON Bio-Fluid este un ulei lubrifiant de înaltă calitate, nu
conţine acizi, răşini şi solvenţi, preîntâmpină uzura şi abraziunea.
A fost special elaborat pentru folosirea în industria alimentară,
farmaceutică şi cosmetică. Produsul este transparent, nu are miros,
gust sau efecte fiziologice, este rezistent la temperaturi între –25°C
şi 120°C, are proprietăţi foarte bune de penetrare şi de substituţie
a apei şi a umezelii, reduce fricţiunea şi uzura, elimină scârţâitul,
protejează împotriva coroziunii şi curăţă murdăria şi rugina.
Aplicaţii:
• Lubrifierea şi întreţinerea dispozitivelor de ghidare, a balamalelor, lanţurilor, dispozitivelor de antrenare, tijelor de piston şi a
altor mecanisme de precizie din industria alimentară
• Lubrifierea maşinilor de producţie din industria famaceutică
• Lubrifierea instalaţiilor de îmbuteliere în industria cosmetică
• Lubrifierea lanţurilor de angrenaj şi a benzilor transportatoare
care circulă cu viteze mici
• Lubrifierea tuturor masinilor de imbuteliere şi impachetare 		
(exemplu la linii de îmbuteliere, la mecanismele de prindere
ale utilajelor de etichetare).
WEICON Bio-Fluid respect cerinţele Farmacopeei Germane‘ (DAB 10) având
în acelaşi timp aprobarea Departamentului de Agricultură a Statelor Unite ale
Americii USDA H1 pentru contactul direct cu alimentele.

Anti-Seize "High-Tech"
produs anti-gripare

Produs lubrifiant alb anticoroziv, fără conţinut de metale* Rezistenţă
la temperatură cuprinsă între – 40°C şi +1400°C. Protecţie garantată
împotriva coroziunii,gripării, uzurii şi sudurii la rece.
• proprietăţi de glisare superioare
• rezistenţă la apa sărată precum şi
la majoritatea acizilor şi alcalinelor
• aderenţă bună şi rezistenţă la abraziune
• previne coroziunea de contact
• rezistent la presiuni înalte (230 N/mm²)
• permite asamblare şi dezasamblare uşoară
• previne sudura la rece
• utilizare economicoasă (1 kg pentru 40 – 50 m²)
*sub 0,1 %

Anti-Seize „High-Tech“, Formă de livrare:
30 g

PEN

Art.-No.: 26100003

120 g

doză cu pensulă Art.-No.: 26100012

400 g

cartuş

Art.-No.: 26100040

450 g

doză

Art.-No.: 26000045

1,0 kg

doză

Art.-No.: 26000100

1,8 kg

găleată

Art.-No.: 26100180

5,0 kg

găleată

Art.-No.: 26100500

10,0 kg găleată

Art.-No.: 26100910

20,0 kg găleată

Art.-No.: 26100920

400 ml spray

Art.-No.: 27050400

Lubrifiant multifuncţional AL-F
Vaselină de înaltă performanţă pe bază de litiu,
WEICON AL-F se distinge prin:
• aderenţă excelentă
• stabilitate la îmbătrânire
• rezistenţă la presiune înaltă şi la coroziune
Datorită formulei sale speciale, WEICON AL-F
estepotrivit în special pentru lubrifierea :

Allround-Lubricant AL-F, Formă de livrare:
400 g

cartuş

Art.-No.: 26550040

• maşinilor şi instalaţiilor din industria
alimentară şi a băuturilor
• utilaje de umplere şi de ambalare
• utilaje din industria farmaceutică, textilă
• utilaje de procesare a hârtiei
• echipamente de menaş menaj şi electrice
• aparate de precizie mecanice şi optice

1,0 kg

doză

Art.-No.: 26550100

5,0 kg

găleată

Art.-No.: 26550500

25,0 kg

găleată

Art.-No.: 26550925

400 ml

spray

Art.-No.: 27550400



Adezivi de construcţie de tip RK
Sunt adezivi structurali bicomponenţi care pot realiza o
lipire rezistentă şi elastică chiar şi în cazul unor suprafeţe
mari. Aceştia sunt prelucraţi prin metoda „No-Mix“, nefiind
necesară o amestecare prealabilă a componentelor
(material de lipit şi activator). Părţile acoperite cu
activator pot fi depozitate 30 de zile la temperatura
mediului inconjurator, fără ca activitatea agentului de
întărire să scadă. Polimerizarea are loc în aproximativ
2–4 minute de la atingerea materialului de lipit cu
activatorul. Weicon RK-1300 şi RK-1500 sunt adecvate
pentru toate suprafeţele metalice (chiar şi pentru cele cu
diverse acoperiri), pentru multe tipuri de materiale plastic
şi pentru lipiri de sticlă cu metal. Ambii adezivi se disting
printr-o rezistenţă extraordinară la cojire şi la tempertură
(pe termen scurt până la +180°C).

WEICON RK-1300

RK, Formă de livrare:
60 g

RK-1300

Art.-No.: 10560060

1,0 kg

RK-1300

Art.-No.: 10560800

6,0 kg

RK-1300

Art.-No.: 10561906

60 g

RK-1500

Art.-No.: 10563860

1,0 kg

RK-1500

Art.-No.: 10563800

6,0 kg

RK-1300

Art.-No.: 10563906

• vâscozitate ridicată, 21.000 mPa.s (pastoasă)
• poate fi aplicat şi pe suprafeţe verticale
• rezistenţă iniţială rapidă (rezistenţă la
manipulare după 6 minute)
• rezistenţă la forfecare şi la cojire ridicată
• elasticitate reziduală şi rezistenţă la impact

WEICON RK-1500

• vâscozitate scăzută 4.500 mPa.s (lichid)
• procesare uşoară pe suprafeţe mari
• rezistenţă iniţială rapidă (rezistenţă
la manipulare după 5 minute)
• rezistenţă la forfecare şi la cojire ridicată
• elasticitate reziduală şi rezistenţă la impact

Plastic Metal ST
Este un produs păstos, necoroziv, cu pulbere de oţel
inox pe bază de răşini epoxidice. Ideal pentru realizarea
unor reparaţii rapide, ieftine şi durabile, pentru lipirea şi
acoperirea unor piese de maşini şi utilaje din oţel inox:
Metal Plastic ST, Formă de livrare:
0,5 kg

doză

Art.-No.: 10410005

2,0 kg

doză

Art.-No.: 10410020

• rezervoare, conducte, pâlnii şi
flanşe în industria chimică
• reparaţii şi întreţinere în
domeniul maritim şi naval
• în staţii de epurare
• în industria hârtiei
WEICON ST prezintă o
rezistenţă excelentă la
medii agresive fiind
rezistent la temperatură
între – 35°C şi +120°C.



Flex 310 M® / Flex 290 M
Adezivi şi etanşanţi unicomponenţi pe bază de polipropilenă
(POP polimer hibrid), WEICON Flex 310 M şi Flex 290 M
nu conţin isocianat, oxime şi solvenţi. Polimerizează prin
umiditatea aerului şi nu se contractă practic deloc la întărire.
Lipesc aproape orice tip de materiale precum metale, lemn,
plastic, sticlă, ceramică, etc.
După întărire, ambele tipuri pot fi prelucrate prin sablare
şi vopsite (“ud-pe-ud” cu majoritatea sistemelor de
dispersie, cu excepţia lacurilor pe bază de alchid şi
răsini), rezistând la temperaturi cuprinse între – 40°C
şi +90°C (Flex 310 M chiar şi până la +130°C timp de
2 – 3 ore).
Aplicaţii:
• industria constructoare de instalaţii şi rezervoare
• industria constructoare de caroserii, containere
şi automobile
• industria constructoare de instalaţii de climă
şi ventilatie
• industria constructoare de instalaţii şi armături
• industria constructoare de corpuri de iluminat
• industria energetică şi electrică
• tehnica de etanşare şi izolare
• industria constructoare de vapoare, yachturi şi bărci
• tehnica prelucrătoare de materiale plastice
• peste tot unde nu se pot folosi produse care 		
conţin silicon sau lasă reziduuri siliconice dupa întărire.
• acolo unde este nevoie de o vopsire ulterioara după asamblare.

Flex 310 M, Formă de livrare:
alb

310 ml

Art.-No.: 13303310

negru

310 ml

Art.-No.: 13304310

gri

310 ml

Art.-No.: 13305310

Flex 290 M, Formă de livrare:
transp.

290 ml

Art.-No.: 13308290

Contact VA 2500 HT
Adeziv cianoacrilat
WEICON Contact VA 2500 HT reacţionează rapid la
lumină fiind influenţat şi de umiditatea din aer. Lipeşte
în câteva secunde următoarele materiale între ele
şi unele cu altele: metale, materiale plastice, sticlă,
ceramică, cauciuc sintetic şi natural.
Proprietăţi:
• vâscozitate ridicată 2.000 – 3.000 mPa.s.
• rezistenţă la temperatură cuprinsă între – 50°C
şi +135°C
• elasticitate reziduală după întărire, fiind astfel 		
utilizabil în condiţii climaterice instabile
• insensibil la umiditate pe termen mai lung
• rezistenţă excelenţă la şocuri şi descojire
• ideal pentru lipirea metalelor cu materiale
plastice

Contact VA 2500 HT, Formă de livrare:
12 g

PEN

Art.-No.: 12550012

30 g

PEN

Art.-No.: 12550030

60 g

PEN

Art.-No.: 12550060



WEICONLOCK®

Sistem PEN

Todos los datos, recomendaciones y datos técnicos están basados en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia. Han sido recogidos solo a título informativo y no se asume ninguna responsabilidad alguna por resultados obtenidos por terceros. Es responsabilidad del usuario determinar la conformidad
de cada producto y realizar ensayos antes de uso repetitivo

Adezivi şi etanşanţi anaerobi

Sunt adezivi şi etanşanţi anaerobi special formulaţi pentru
materiale pasive precum inoxul, cromul, zincul,nichelul şi
aluminiul. Conexiuni rapide şi de rezistenţă mare fără Activator
(deci fără pierdere a rezistenţei). WEICONLOCK sunt adezivi
şi etanşanţi unicomponenţi, special destinaţi asamblarii prăţilor
metalice. Produsele WEICONLOCK blochează, fixează şi
etanşează în mod rapid şi economic toate tipurile de îmbinări
filetate, cilindrice sau cu flanşe.
AN 302-43 Blocator de şuruburi,
vâscozitate medie, rezistenţă medie
AN 302-60 Blocator de şuruburi, vâscozitate medie,
rezistenţă mare
AN 302-80 Etanşarea ţevilor filetate,
vâscozitate ridicată, rezistenţă mare
AN 306-10 Blocarea ansamblurilor cilindrice din materiale
pasive, vâscozitate medie, rezistenţă mare
AN 306-30 Blocarea ansamblurilor cilindrice, vâscozitate
ridicată, rezistenţă mare

Unitaţi de ambalare WEICONLOCK:
AN 302-43

Art.-No.: 30243020

		

50 ml

Art.-No.: 30243150

		

200 ml

Art.-No.: 30243200

AN 302-60

20 ml

Art.-No.: 30260020

		

50 ml

Art.-No.: 30260150

		

200 ml

Art.-No.: 30260200

20 ml

Art.-No.: 30280020

		

50 ml

Art.-No.: 30280150

		

200 ml

Art.-No.: 30280200

AN 302-80

AN 306-10

Design Pat. 00159884

Sistem PEN

New

Distributed by:

SC Parcon SRL
Depozitelor 22 • 540240 Targu Mures
ROMANIA
RO 84502 DC

20 ml

Tel.: 0265 253 088 • Fax: 0265 259 350
www.parcon.ro • weicon@parcon.ro

20 ml

Art.-No.: 30610020

		

50 ml

Art.-No.: 30610150

		

200 ml

Art.-No.: 30610200

20 ml

Art.-No.: 30630020

		

50 ml

Art.-No.: 30630150

		

200 ml

Art.-No.: 30630200

AN 306-30
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