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Produkty WEICON do konserwacji i napraw

PRZYCZEP KAMPINGOWYCH
ORAZ KAMPERÓW
niezależnie od tego, czy przyczepa albo kamping – własny
pojazd rekreacyjny powinien być po prostu zabawny i
powinien nam towarzyszyć tak długo, jak to możliwe. Dlatego
właściwa pielęgnacja i konserwacja jest niezbędna zarówno w
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Produkty WEICON wspierają Cię w utrzymaniu Twojego domu
na kółkach w dobrej formie i to przez jak najdłuższy czas. Nasza
oferta jest szeroka i oferuje odpowiednie rozwiązania dla różnych
celów, zarówno w sezonie kempingowym, jak i na zimę.

Za pomocą Multi-Foam może być obszar sanitarny lub
kuchnia intensywnie czyszczony, a następnie polerowany na
połysk przy użyciu Metal-Fluid.
Do telewizora, urządzenia nawigacyjnego lub kamery
cofania idealnie nadaje się Screen Cleaner jako środek do
czyszczenia ekranu. Armatura i części gumowe mogą być
optymalnie konserwowane za pomocą Cockpit-Spray.

W przypadku małych prac naprawczych
dostępne są odpowiednie kleje firmy
WEICON:
Markiza może być łatana GMK 2410 klejem kontaktowym
elementy z tworzyw sztucznych mogą być łączone za
pomocą Plastic-Bond lub mniejsze nieszczelności mogą być
uszczelniane za pomocą Allround Sealing Spray.
Jeśli uchwyty na ręczniki lub haki mają być szybko
zamocowane odpowiednia jest nasza samoprzylepna
taśma montażowa.. Wszystkie śruby na podwoziu mogą być
zabezpieczane za pomocą WEICONLOCK®AN 302-70.
Do ochrony przed korozją, do smarowania i natłuszczania,
w zależności od zastosowania, nadają się: W 44 T® MultiSpray, Kontakt-Spray oraz Rust Converter tak samo AntiSeize pasta montaźowa lub AL-W Smar długookresowy.
Z pomocą WEICON TOOLS jest odpowiednie narzędzie
zawsze pod ręką.
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WEICON kleje i uszczelniacze

Naprawa - montaż - konserwacja

Plastic-Bond
bardzo dobra przyczepność do
tworzyw sztucznych | wysoka
wytrzymałość | odporność na
udar | rezydualna elastyczność
Bezrozpuszczalnikowy i bardzo lepki
klej strukturalny do klejenia elementów z
tworzyw sztucznych.
► 24

ml
10565024

Aluminium Minute Adhesive Nowość
wypełnienie aluminium | gęsty
wypełniający |szybko utwardzalny |
odporny na udar i wstrząsy
Niskozapachowy, dwuskładnikowy klej
epoksydowy, wypełnienie aluminium; do
wypełniania pęknięć i otworów, np. w
obudowach aluminiowych; odpowiedni do
naprawy kół z lekkich stopów metali
►24

ml
10552024

VA 100
Uniwersalny klej cyjanoakrylowy |
średnia lepkość | szybkie utwardzanie
Jest typem uniwersalnym do klejenia
metali, tworzyw i gumy w dowolnych
kombinacjach.
► 12

g
12050012

► 30

► 60

► 500

g
12050060

g
12050030
g
12050500
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trwale elastyczny | odporny na wilgoć
Do mocnego i elastycznego łączenia dużych
powierzchni gumy z gumą albo gumę z
metalem. Nadaje się do naprawy markiz,
łodzi nadmuchiwanych lub nadmuchiwane
ściany namiotu.
► 185

g
16100185
Tuba

Anti-Seize

Easy-Mix PU-240
wysoka wytrzymałość | szybko
utwardzalny | wysoka lepkość |
czas otwarty ok. 240 sekund
Łączy wiele materiałów, takich jak
kompozyty włókien, tworzywa sztuczne,
poliuretan, epoksydy, poliester, metale,
drewno i ceramikę; wysoka wytrzymałość,
szybkie utwardzanie, wysoka lepkość.
► 50

ml
10753050

10653050

10650005

Pistolet
dozujący

Dysze mieszające
QUADRO

Pasty montażowe
WEICON Anti-Seize stosowany jest jako
środek ochronny, separujący i smarujący
do mocno obciążonych podzespołów.
Idealna kombinacja składników stałych oraz
wyselekcjonowanych dodatków umożliwia
szeroki zakres zastosowań.
► 120

g
26000012
Puszka z
pędzelkiem

► 85

g
26000085
Tuba

► 200

ml
26000200
Opakowanie
ciśnieniowe

zy

arki
Naprawa m
GMK 2410

Trwała ochrona przed
korozją, zacieraniem
oraz zużyciem ściernym.

Klej kontaktowy
do klejenia
np. gumy oraz
metalu.
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M
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WEICON kleje i uszczelniacze

Naprawa - montaż - konserwacja

► 10 ml
30270110

WEICONLOCK® AN 302-70
Zabezpieczanie śrub i szpilek |
do wody pitnej oraz atest DVGW
►
►

średnia lepkość
wysoka wytrzymałość
trudno demontowalny

► 50 ml
30270150
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► 20 ml
30270020
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www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

AL-W
Smar spezialny | efektywna ochrona
przed agresywnymi płynami.
WEICON AL-W jest przeznaczony do
smarowania łożysk kulkowych, ślizgowych,
przegubów, dźwigni, prowadnic ślizgowych,
wałków, trzpieni, wałów rozrządu i klinowych,
lin oraz przekładni otwartych i ślimakowych
dla wszystkich prędkości obrotowych
przewidzianych do smarowania.
► 400

g
26450040
► 5,0 kg
26450500

► 1,0

kg
26450100
► 25,0 kg
26450925

WEICON Mounting Tape szary
bardzo wysoka adhezja | do gładkich
powierzchni | wysoka elastyczność
►
►
►

wytrzymuje obciążenie 85 kg/m
19 mm x 3 m (szerokość x długość)
rozmiar rdzenia 40 mm

►3 m
14050319

85
kg/m
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W 44 T® Multi-Spray
Olej wielofunkcyjny
W 44 T ® poluzowuje zakleszczone
połączenia śrubowe, wkręty, armaturę
i zawory oraz poluzowuje rdzę. Usuwa
wilgoć ze styków zapobiega powstawaniu
prądów upływowych i ułatwia rozruch
mokrych silników..
Spray eliminuje hałasy, skrzypienie i
piszczenie zawiasów, prowadnic, łożysk i
wszelkich rodzajów spoin i połączeń. W
44 T® czyści zabrudzone powierzchnie
metalu pozostawiając długotrwały film,
który nie przyciąga kurzu. Również chroni i
konserwuje narzędzia, maszyny, elektryczne
urządzenia i precyzyjne wyposażenie
mechaniczne, utrzymując je w stanie
gotowości operacyjnej.
► 400

ml
11251400

► 500

ml
11251550
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Foam Cleaner
środek uniwersalny o dużej mocy do
czyszczenia bez pozostawiania śladów
WEICON Foam Cleaner przeznaczony jest
do zmywania i odtłuszczania powierzchni
odpornych na wodę jak również do
usuwania zabrudzeń z tworzyw, szkła oraz
materiałów tekstylnych.
Atest NSF A1 środek jest odpowiedni do
stosowania w miejscach wrażliwych.
► 400

ml
11209400

Citrus Cleaner
Zmywacz i odtłuszczacz na
bazie wyciągu z cytrusów
Wspiera efekt dezynfekcji, np. na
klamkach lub na powierzchniach.
► 400

ml
11217400
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WEICON Spraye techniczne

czyszczenie | utrzymanie |
konserwowanie

Screen Cleaner

Cockpit-Spray

Delikatne czyszczenie bez smug

Pielęgnacja wnętrza pojazdu

WEICON Screen Cleaner to specjalny
zmywacz przeznaczony do czyszczenia
i pielęgnacji powierzchni wykonanych z
delikatnych tworzyw oraz szkła.

WEICON Cockpit Spray zapewnia trwałą
i łatwą w utrzymaniu warstwę ochronną,
która nie przyjmuje kurzu i nabłyszcza
powierzchnie. Trwała, niewidoczna
ochronna powłoka zapobiega zabrudzeniu i
tworzy odporny na kurz, jedwabisty połysk.

► 200

ml
11208200

► 400

ml
11400400

Metal-Fluid
uniwersalny | czyszczenie |
utrzymanie | chronić
WEICON Metal-Fluid to wysokowydajny
produkt przeznaczony do pielęgnacji,
zabezpieczania i czyszczenia matowych i
polerowanych powierzchni, który posiada
atest NSF.

związania

ro
Znajdź proste

z pomocą
cji
naszej aplika P
WEICON AP

► 400

ml
11580400

weicon.com/app
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Rust Converter
Konwerter rdzy i podkład
w jednym procesie
WEICON Rust Converter: Skuteczna
neutralizacja rdzy np. elementów podwozia
lub sprzęgu przyczepy.
Zabezpiecza przed korozją w aplikacjach
na zewnątrz i wewnątrz.
► 400

ml
11155400

Contact Spray

Starter-Spray
Do wszystkich silników spalinowych
WEICON Starter Spray to idealny środek
wspomagający rozruch wszystkich
rodzajów silników spalinowych. Specjalna
formuła aktywnych składników umożliwia
rozruch zimnego silnika.
Polecany jest szczególnie przy niskich
temperaturach, przy dużej wilgotności
powietrza oraz po dłuższych przestojach
silnika. Produkt chroni zarówno silnik jak
i akumulator.
► 400

ml
11660400

Silicone Spray
Preparat smarujący i antyadhezyjny
Chroni części gumowe przed kruchością i
zapewnia trwałą warstwę oddzielającą, np.
na zamkach markizowych.
WEICON Silicon-Spray posiada odporność
na temperaturę do +250°C (+482°F).
► 400

ml
11350400
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Ochrona wszystkich styków
elektrycznych (12 V i 220 V) |
wypiera wilgoć
Usuwa wilgoć ze styków, zapobiega
prądom upływu i skokom napięcia.
Chroni przed utlenianiem się styków,
bezpieczników, gniazd i przed osadzaniem
się siarczków.
► 400

ml
11152400

WEICON kleje i uszczelniacze

czyszczenie | utrzymanie |
konserwowanie

WEICON Allround Sealing Spray
możliwość malowania | wodoszczelny |
do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz
WEICON Allround Sealing Spray jest natryskowym tworzywem
sztucznym o wysokiej przyczepności, przeznaczonym do likwidowania
nieszczelności. Został opracowany do uszczelniania małych pęknięć
i szczelin, na zewnątrz i wewnątrz.
WEICON Allround Sealing Spray wykazuje dobre przyleganie do
powierzchni z kamienia, metali, tworzyw, drewna, emalii i wielu innych.

Leak Detection Spray
Atest DVGW | pieniący się
Leak Detection Spray DIN EN 14291 |
niepalny | antykorozyjny
WEICON Leak Detection Spray może być stosowany w
układach ciśnieniowych ze sprężonym powietrzem, gazem
naturalnym i płynnym wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko
powstawania wycieków na złączach, gwintach i mocowaniach.
► 400

ml
11651400

Produkt nadaje się do pokrywania farbą, jest odporny na wodę,
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.
► 400 ml
11554400

► 400 ml
11555400

► 400 ml
11553400

czarny

szary

biały

Adhesive Spray
Uniwersalny klej w sprayu
WEICON Adhesive Spray to uniwersalny i szybki klej w aerozolu
przeznaczony do łączenia dużych powierzchni.
Adhesive Spray przeznaczony jest do łączenia filcu, folii
PVC, sztucznej skóry i wykładzin, tworzyw i papieru, gumy
spienionej i pianek, materiałów izolacyjnych, elastycznych
pianek plastikowych, winylu i skóry oraz gumy, metalu i drewna.
Szczególnie polecany jest do klejenia twardych pianek (np.
polistyren).
► 500

ml
11800500
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MESSERSTAHL

Qualität aus Solingen

WEICON TOOLS
Od 1967 roku opracowujemy, produkujemy
i sprzedajemy narzędzia o wysokiej jakości do
usuwania izolacji.
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PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

www.selbst.de

Nr 5
Oszczędność miejsca dzięki
blokowaniu szczypiec
► Automatyczne

szczypce do ściągania izolacji
obsługa dzięki regulowanemu
średnica zewnętrzna 5 - 12 mm
► zintegrowany i łatwo dostępny
Szczypce boczne do cięcia drutu do maksyalnie do 2 mm Ø
► intuicyjna

170

Ømm

mm2

mm
107

0,2 - 6,0
(24 - 10 AWG)

Art.-Nr
51000005

Cable Scissors Nożyce Nr 35
Nożyce do cięcia, ściągania i zaciskania
► 2-komponentowe

uchwyty podnoszące
bezpieczeństwo
► Wysoka skuteczność cięcia
► Ostrza ze specjalnej stali nierdzewnej
mm
150

90

Cu/Al

Cu/Al

< 35 mm2

< 50 mm2

Easy Opener®
Art.-Nr
52000035

Specjalne narzędzie ręczne do delikatnego
demontażu wrażliwych elementów.
► idealny

do otwierania wyłączników,
oświetlenia podobnych elementów
► elastyczny i jednocześnie stabilny
► 3 powierzchnie dźwigni z różnymi
gubościami materiału

Art.-Nr

mm
180

fetybox
inkl. Sa pochwę
zawiera
10

22

52800001

da dla
Nasza rak zrobić
ciebie, ja
mu!
to same

nasze
Odkryj
®
TOOLS
N
O
C
I
WE

Precision Wire Stripper S Nowość
szybkie, łatwe i precyzyjne zdejmowanie
izolacji cienkich przewodów i drutów
► Obszar

roboczy 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
dostosowuje się do
odpodwiedniegoprzewodu
► intuicyjna obsługa dzięki regulowanemu
ogranicznikowi długości od 5 do 45 mm
► technika profesjonalna dla
osób prawo- i leworęcznych.
► automatycznie

mm
112

DBGM 20 2019 107 281.4

45

Kable okrągłe

Ø

Art.-Nr

Kable elastyczne
Kable sztywne

0,12 mm - 0,8
mm

51000002

Ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 1 F Plus
Demontaż i zdejmowanie izolacji z kabli
koncentrycznych w jednym kroku
►

►

oszczędność miejsca przy montażu i demontażu złączek F
dzięki zintegrowanym otwartym sześciokątom o szerokości
klucza 11 mm (SW 11)
Szczęki chwytakowe do wkręcania złączy śrubowych F

Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300

MESSERSTAHL

Ściągania i zaciskania
za pomocą tylko jednego narzędzia

Qualität aus Solingen

► obszar

pracy od 0,5 mm2 do 6,0 mm2
obszary zaciskania do zgniatania
(0,5 - 2,5 mm2 oraz 4,0 - 6,0 mm2) DIN 46228-2
► Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 6 mm2
► dwa

mm
160

116

mm2

Ømm

Art.-Nr

0,5 - 6,0
(20 - 10 AWG)

-

51000300

mm
125

47

do złącz typu F

Ømm

Art.-Nr

6,0 - 8,0

52000001
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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.

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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Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
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Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
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Produkty WEICON do

Przyczep
kempingowych &
kamperów
Art-Nr 10909409

Dystrybutor specjalistyczny

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy
być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone.
Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
FSM/10909401/08/20

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

