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BELT REPAIR-KIT
BELT REPAIR-KIT

 ► szybka i niezawodna naprawa 

 taśm przenośnikowych i przenośników 

 ► do naprawy i powlekania 

 powierzchni gumowych 



płynący | wypełnienie: mineralne | 
ekstremalnie odporny na zużycie i ścieranie | 
do +180 °C (+356 °F) odporność termiczna

System żywic epoksydowych WEICON GL 
ma wysoką odporność na ścieranie i służy 
jako ochrona przed zużyciem powierzchni 
narażonych na duże zużycie. Jest płynny, 
posiada dużą wytrzymałość adhezyjną, 
jest wypełniony mineralnie i odporny na 
chemikalia.

Jest szczególnie zalecany do wykładania 
mocno obciążonych obudów pomp, jako 
zabezpieczenie przez zużyciem łożysk 
ślizgowych, lejów, zsypów i rur a także 
do napraw odlewów, zaworów i wirników 
dmuchaw.

Produkt może być stosowany w budowie 
maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych 
aplikacjach przemysłowych. WEICON GL 
doskonale nadaje się również do rozbudowy 
systemu w połączeniu z WEICON Ceramic 
BL. Różne kolory obu systemów ochrony 
przed zużyciem ułatwiają określenie stopnia 
zużycia podczas kontroli wizualnej.

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

 ► odporność na abrazję i zużycie ścierne 

 ► do +180 °C (356 °F) termicznie odporny 

Easy M
ix

 EASY-MIX PU Crystal 

wysoka wytrzymałość,  szybko utwardzalny, 
klej strukturalny. Na bazie PU, nadaje się do 
przezroczystego i optycznie wymagającego 
klejenia np. plastiku i szkła. Bardzo 
dobra przyczepność do szerokiej gamy 
materiałów. Czas otwarty:  ok. 2- 4 minut

 ► 50 ml
 10758050 

Dzięki nowoczesnemu systemowi mieszania 

i dozowania, typy kleja Easy-Mix mogą być 

dozowane, mieszane i aplikowane czysto i 

dokładnie automatycznie w jednej operacji.

System dozujący 

WEICON Easy-Mix

 WEICON GL 

wysoka wytrzymałość | szybkie utwardzanie | dla 
przezroczystego i optycznie wymagającego klejenia | 
czas otwarty ok. 120 - 240 sekund

Cechy charakterystyczne 
Baza żywica epoksydowa
Wypełnienie mineralne
Konsystencja płynący
Barwa po utwardzeniu zielony

Obróbka 
Stosunek mieszanki waga  100:20
Stosunek mieszanki objętości  100:26
Lepkość mieszanki przy 25 °C oraz 20 1/s 13.000 mPa·s
Zużycie przy warstwie o grubości 1,0 mm 1,3 g/cm³
Maksymalna grubość warstwy w jednorazowej aplikacji 10 mm

Utwardzanie 
Czas otwarty w 20 °C porcja 500 g 30 min.
nakładanie kolejnej warstwy po (35 % utwardzeniu) 3,5 h
Wytrzymałość mechaniczna po (80 % utwardzeniu) 6,0 h
Ostateczna twardość po (100% utwardzeniu) 8,0 h

Właściwości mechaniczne po utwardzeniu 
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 527-2 59 MPa
Odporność na ciśnienie DIN EN ISO 604 99 MPa
Wytrzymałość na zginanie DIN EN ISO 178 29 MPa
Twardość Shore D DIN ISO 7619 81±3
Wytrzymałość na rozciąganie
Materiał 1,5 mm  DIN EN 1465
 Stal 1.0338 piaskowana 12 MPa

Właściwości termiczne
Odporność termiczna  -35 °C do +180 °C

Dane techniczne WEICON GL

Dane techniczne Easy-Mix PU Crystal

Cechy charakterystyczne 
Baza poliuretan
Barwa po utwardzeniu przezroczysty

Obróbka 
Proporcje mieszania żywica/utwardzacz 1:1
Gęstość mieszaniny 1,13 g/cm³
Szczelina od / do  0,1 - 4,0 mm 

Utwardzanie 
Czas otwarty w +20 °C (+68 °F) 2 - 4 min. 
Wytrzymałość wstępna (35 %) po 30 min.
Wytrzymałość mechaniczna (50 %) po 60 min. 
Wytrzymałość końcowa (100 %) po 12 h 

Właściwości mechaniczne po utwardzeniu 
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
Wydłużenie zrywające DIN EN ISO 527-2 20 %
Twardość Shore D  DIN ISO 7619 73
Wytrzymałość na rozciąganie
Materiał 1,5 mm    DIN EN 1465
 Aluminium  11 N/mm² 
 Stal  17 N/mm² 
 Stal nierdzewna 12 N/mm² 
 Stal ocynkowana ogniowo  17 N/mm² 
 PC 3,2 N/mm² 
 PMMA  2,3 N/mm² 

Właściwości termiczne
Odporność termiczna  -55 °C do +100 °C

WEICON GL

WEICON BL Ceramic 

żywica epoksydowa

NADAJE SIĘ W KOMBINACJI 
RAZEM Z SYSTEMEM  WEICON BL 

WSPANIAŁY, JAKO 
WARSTWA KONTROLNA

i
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 ► 50 g
 10566150 
     czarny

CZARNY
 EASY-MIX PU-7100 

Baza MMA Metakrylan Metylu. Bardzo wytrzymały, 
szybkoschnący, dwuskłądnikowy klej konstrukcyjny 
o świetnych właściwościach, łączący materiały 
wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, 
metale i wiele innych materiałów. Wysoka lepkość, 
dzięki czemu może być stosowany również na 
powierzchniach pionowych. Czas otwarty:  ok. 5 minut

Składający się z:
Epoxy Minute Adhesive,  rękawiczki PE,  dysza 
mieszająca QUADRO, szpachelka drewniana

 ► Zestaw
 10550025 

 ZESTAW 
 EPOXY MINUTE ADHESIVE 

 CA ZMYWACZ 

Stosowany do czyszczenia elementów metalowych, 
narzędzi i wielu różnych powierzchni, które miały kontakt z 
klejami cyjanoakrylanowymi.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

szybko utwardzalny | wysoka wytrzymałość |
odporność na udar | rezydualna elastyczność

Easy M
ix

Rozpuszcza i usuwa wszystkie rodzaje 
klejów cyjanoakrylanowych

Baza MMA Metakrylan Metylu
Barwa po utwardzeniu czarny
Proporcje mieszania żywica/utwardzacz 1:1
Gęstość mieszaniny 0,98- 1,02 g/cm³
Lepkość mieszanka 40 000 - 60 000 MPa·s

Czas otwarty w +20 °C (+68 °F) 5 min. 
Wytrzymałość wstępna (35 %) po 25 Min.
Wytrzymałość mechaniczna (50 %) po 60 min. 
Wytrzymałość końcowa (100 %) po 12 h
 
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 527-2 mks. 24 N/mm² 
Wydłużenie zrywające DIN EN ISO 527-2 28 %
Szczelina od / do    0,1 - 5,0 mm
 
Wytrzymałość na ścinanie
DIN EN 1465 przy
 Aluminium  20 N/mm² 
 Stal piaskowana 23 N/mm²
 Stal nierdzewna  22 N/mm² 
 PC 12 N/mm² 
 PMMA  9 N/mm² 
 ABS  7 N/mm² 
 Twardy PCV chropowaty 12 N/mm² 
 GFK  21 N/mm² 
  CFK  22 N/mm² 
 Poliamid 6.6   1 N/mm² 

Odporność termiczna -55 °C do +125 °C

Dane techniczne Easy-Mix RK -7100 czarny

Baza żywica epoksydowa,
  bez wypełnienia
Barwa przezroczysty
Proporcje mieszania żywica/utwardzacz (automatycznie) 1:1
Gęstość mieszaniny 1,15 g/cm³
Lepkość mieszanki w +25 °C (+77 °F) 8.500 MPa·s

Maksymalne wypełnienie szczeliny 2 mm
Temperatura przetwarzania +10 °C do +30 °C
Temperatura utwardzania +6 °C do +40 °C
Czas otwarty w +20 °C (+68 °F) przy porcji10 ml 3 - 4 min.
 
Wytrzymałość wstępna (35 %) po 30 min.
Wytrzymałość mechaniczna (50 %) po 60 min.
Wytrzymałość końcowa (100 %) po 24 h

Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 527-2 9 MPa
Przyczepność E-Modul  DIN EN ISO 527-2 40 MPa
odporność na ciśnienie DIN EN ISO 604 58 MPa
Wytrzymałość na zginanie DIN EN ISO 178 178 2.000 - 2.500 MPa

Twardość Shore D  DIN ISO 7619 65

Średnia wytrzymałość na ścinanie DIN EN 1465
 Stal piaskowana 20 N/mm²
 Alu piaskowana 19 N/mm² 
 Twardy PCV chropowaty 13 N/mm² 

Odporność termiczna  -50 °C do +80 °C

Dane techniczne Epoxy Minute Adhesive

Barwa bezbarwny
Punkt zapłonu > 120 °C
Lepkość 3 - 10 MPa·s
Gęstość mieszaniny 1,2 g/cm³

Dane techniczne CA-Zmywacz

półpłynny | samopoziomujący | krótki 
czas otwarty | szybko utwardzalny | 
przezroczysty

 Epoxy Minute Adhesive 

54



szybkoutwardzalny dwuskładnikowy system 
poliuretanowy | bardzo elastyczny | odporny na 
zużycie | odporny na uderzenia i ścieranie | 
wysoka odporność na rozerwanie

 BELT 
REPAIR-

KIT
 ► Szybka i niezawodna naprawa 

 taśm i przenośników taśmowych 

 ► do naprawy i powlekania 

  powierzchni gumowych 
 URETAN 85 
Polyurea pasta
Elastyczna żywica odlewnicza i powierzchniowa. 
O wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie.
Odporność termiczna -60 °C do +100 °C.

twardość Shore’: A 85

 ► 500 g
 10800005 
      Porcja

 ► 540 g
 10800540 
     Kartusze

Zalecany dla kartridża 
2-składnikowego 540g.

 Dozownik pistolet 2K 10:1 

 10653491 

Specjalny podkład do 
uretanów przeznaczonych do 
wstępnej obróbki powierzchni 
gumowych i metalowych.

 Primer G 

 10809050 

 Belt Repair-Kit 590 

► 540 g Kartridż + podkład Primer G 50 g
 10851015 

 Belt Repair-Kit 550 

► 500 g opakowanie + podkład Primer G 50 g
 10851005 

Baza Poliurea
Barwa po utwardzeniu czarny
Proporcja mieszania %) żywica/utwardzacz 10:100
Gęstość mieszaniny 1,1 g/cm³
Lepkość pasta

Czas otwarty w +20 °C (+68 °F) 20 min. 
Wytrzymałość mechaniczna po 6 - 8 h
Wytrzymałość mechaniczna w (50°C) po 60 - 90 min. 
Wytrzymałość (100 %) po 24 h
 
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 527-2 7,8 N/mm² 
Wydłużenie zrywające DIN EN ISO 527-2 470 %
Twardość Shore A  DIN ISO 7619 85
Wytrzymałość na Wytrzymałość 
na rozerwanie  EN ISO 34-1 31 kN/mm² 

Średnia wytrzymałość na ścinanie razem z podkładem Primer G
DIN EN 1465
  Stal piaskowana 8 N/mm²
 Stal nierdzewna piaskowana 8 N/mm² 
 aluminium piaskowany 7 N/mm² 
 Stal ocynkowana ogniowo 4 N/mm²

Odporność termiczna (stan mokry) -60 °C do +60 °C
Odporność termiczna (stan suchy) -60 °C do +100 °C

Dane techniczne Uretan 85

Baza Uretan
Barwa żółtawo-przezroczysty
Proporcja mieszania 
żywica/utwardzacz 32:1
Lepkość w +25 °C (+77 °F)
Brookfield 40 mPa·s 
Czas otwarty w +20 °C (+68 °F) 15 min. 
Pokrycie poliurethanem  po 30 do 60 min.

Dane techniczne Primer G
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Elastyczna, odporna oraz 
samospajająca się 
taśma z tworzywa sztucznego
wzmocniona włóknem 
szklanym do szybkich napraw 
wewnątrz lub na zewnątrz.
Taśma jest impregnowana 
specjalna żywica i jest 
aktywowana aktywowany przez kontakt z wodą.

Charakteryzuje się bardzo prostą i szybką 
aplikacją oraz bardzo silnymi właściwościami adhezyjnymi
na praktycznie wszystkich powierzchniach.

Taśma w ciągu 30 minut jest całkowicie utwardzona i jest w 
pełni fizycznie wytrzymała. Po utwardzeniu, taśma nadaje się do 
szlifowania i lakierowania. Posiada wysoką odporność termiczną od 
-50 °C /(-58 °F) do +150 °C (+302 °F) przez krótki czas.

Taśma może być obrabiana bez dodatkowych narzędzi i jest 
używana do niezawodnych i trwałych napraw w sektorze 
przemysłowym, handlowym, domowym, kempingowym i w 
sektorze DIY.

 ► 5 cm x 1,5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3,5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3,5 m
 10711036 

 REPAIR-TAPE TAŚMA 

Baza Poliurethan
Barwa po utwardzeniu biały

Czas otwarty w +20 °C (+68 °F) 3 - 5 min.
Wytrzymałość (35 % siła) po 7 - 10 min. 
Wytrzymałość (100 % siła) po 30 min. 

Odporność na ciśnienie 150 bar odporność 
termiczna  -50 °C do +120 °C krótkotrw. +150 °C

Dane techniczne Repair-Tapes

 KLEJ DO SZYB 

Dane techniczne Klej do szyb

WEICON Klej do szyb jest elastycznym jednoskładnikowym klejem i 
uszczelniaczem na bazie MS polimerów, który został opracowany specjalnie 
do montażu szkła i szyb. Klej może być na przykład stosowany do 
montażu szyb przednich, tylnych i bocznych w pojazdach przemysłowych, 
maszynach rolniczych i budowlanych. Nadaje się również do produkcji 
mebli lub do montażu w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Klej posiada dużą przyczepność na wielu powierzchniach i twardnieje 
pod wpływem wilgotności powietrza. Klej ma doskonałą odporność 
na starzenie i dobrą stabilność UV. Klej posiada niski poziom zapachu 
oraz jest wolny od silikonów, izocyjanianów i rozpuszczalników.

Elastyczny jednoskładnikowy klej i uszczelniacz do 
montażu szkła i szyb | ISEGA-atest

 ► 310 ml
 13711310 

Kartusze

 ► 200 ml
 13711200 
Opakowanie 
ciśnieniowe

Baza 1 K.-Polyoxypropylen
Gęstość mieszaniny 1,44 g/cm³
Lepkość pasta

Tworzenie naskórka* 25 min.
Szybkość utwardzania (pierwsze 24h) 2 - 3 mm
Maksymalna szczelina    5 mm 
Maksymalna grubość szczeliny 25 mm

Twardość Shore A DIN ISO 7619± 5 42
Wydłużenie zrywająceDIN EN ISO 527-2 650 % 
Wydłużenie na rozciąganie środku klejącego   3,3 N/mm² 
Średnia wytrzymałość na ścinanie 
(DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm² 
Wytrzymałość na Wytrzymałość na rozerwanie 
DIN ISO 34-1 20 N/mm²

Możliwość lakierowania  tylko “w stanie mokrym”
  najpóźniej w ciągu 3 godzin
Odporność termiczna -40 °C do +90 °C
  krótkotrwale do +130 °C

*Warunki normalne: +23°C, wilgotność względna powietrza 50%
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W OPAKOWANIU W OPAKOWANIU 

CIŚNIENIOWYMCIŚNIENIOWYM

 ► bez potrzeby dodatkowych 

 narzędzi stosowane 

 ► prosta i czysta praca 

 ► możliwość ponownego zamknięcia 

Wszechstronny | ISEGA-atest Po utwardzeniu idealnie przezroczysty |
atest ISEGA

 ► 200 ml
 13303200 
Opakowanie 
ciśnieniowe

biały

 ► 200 ml
 13304200 
Opakowanie 
ciśnieniowe

czarny

 ► 200 ml
 13305200 
Opakowanie 
ciśnieniowe

szary

 ► 200 ml
 13308200 
Opakowanie 
ciśnieniowe

 Flex 310 M   Classic ®  Flex 310 M   Crystal ®

NASZ 200 NASZ 200 mlml
ROZWIĄZANIE PROBLEMÓWROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

 ► Olej wielofunkcyjny 

doskonała zdolność pełzania, ochrona antykorozyjna, 

wypieranie wody, smarowanie, konserwacja oraz 

czyszczenie w jednym produkcie. Nadaje się 

również jako olej do wiercenia i cięcia.

 W 44 T® Multi-Spray ®

 ► 200 ml
 11251200 

1 LITROWE PŁYNY TECHNICZNE1 LITROWE PŁYNY TECHNICZNE
 ► Prawie wszystkie produkty z tej 
 grupy są teraz dostępne 
 w użytecznym 1-litrowym pojemniku 

Być może Twój produkt 
jest również dołączony!
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www.weicon.plwww.weicon.pl

 TERAZ W 
 BARDZIEJ 
 PRAKTYCZNYM 
 OPAKOWANIU 

 NASZE PRODUKTY

Baza 1 K.-Polyoxypropylen
Gęstość mieszaniny 1,44 g/cm³
Lepkość pasta

Tworzenie naskórka*  25 min.. 
Szybkość utwardzania (pierwsze 24h) 2 - 3 mm
Maksymalna szczelina   5 mm 
Maksymalna grubość szczeliny 25 mm

Twardość Shore A DIN ISO 7619 42
Wydłużenie zrywająceDIN ISO 7619 650 % 
Wydłużenie na rozciąganie środku klejącego   3,3 N/mm² 
Wytrzymałość na rozciąganieDIN EN 1465-2 2,1 N/mm² 
Wytrzymałość na rozerwanie DIN ISO 34-1 20 N/mm²

Możliwość lakierowania  tylko “w stanie mokrym”
  najpóźniej w ciągu 3 godzin
Odporność termiczna  -40 °C do +90 °C krótkotrwale do +130 °C

Flex 310 M® Classic MS-polimer

1 K.-Polioksylopropylen
1,06 g/cm³
Pasta

10 Min. 
2-3 mm
5 mm 
25 mm

40
300 % 
3,0 N/mm² 
2,0 N/mm² 
 19 N/mm²

tylko “w stanie mokrym”
najpóźniej w ciągu 3 godzin
-40 °C do +90 °C krótkotrw. 
(od. 2 h) do +120 °C

Flex 310 M® Crystal MS-polimer

Zapach waniliowy
Barwa  żółtawy
Odporność termiczna -50 °C do +210 °C

Dane techniczne W 44 T®

Dane techniczne

*Warunki normalne: +23°C, wilgotność względna powietrza 50%
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 ODZNACZONY 

 Precision Wire Stripper 
 NOWOŚĆ 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 NÓŻ DO KABLI 
 NO 4- 29 SPIRAL 

Precyzyjne, szybkie i bezpieczne ściąganie 
osłonek od 4,5 - 29 mm Ø.

Oprócz cięcia okrągłego i wzdłużnego 
nóż kablowy nadaje się również do cięcia 
spiralnego.

Regulacją głębokości cięcia za pomocą nakrętki 
radełkowanej w skali od 0,1 mm do 3 mm bez 
uszkadzania warstw spodnich.

mm Ømm Art.-No.

140 136 4,5 - 29 52000029

+ Cięcie 
spiralne

mm Ø Art.-No.

112 45
Kable elastyczne
Kable sztywne

0,12 mm - 0,8 mm 51000002

112 45
Kable elastyczne
Kable sztywne

0,12 mm - 0,8 mm 51001002

 Precision Wire Stripper S 

Szybkie, łatwe i precyzyjne 
zdejmowanie izolacji
z przewodów i żył drobnych

Półautomatyczne narzędzie do szybkiego 
i bezpiecznego zdejmowania izolacji z 
najdrobniejszych żył, drutów lub przewodów o 
małych średnicach w zakresie od 0,12 - 0,8 mm Ø 
(36 - 20 AWG). Regulowany ogranicznik długości 
kabla w zakresie roboczym od 5 do 45 mm 
umożliwia szybkie i niezawodne ustawienie 
wymaganej długości usuwania izolacji.

DBGM 20 2019 107 281.4

 ESD Obcinarka 

Dyspersyjny materiał 
ESD chroni przed 
wyładowaniami 
elektrostatycznymi

*

 LWL Obcinarka włókien światłowodowych 

mm Rodzaj kabla Ø Art.-No.

112 45 Światłowód 
Ø 0,125 mm

Powłoka pierwotna Ø 
0,200 - 0,250 mm 51002002

szybkie i precyzyjne usuwanie 
izolacji pierwotnej włókna 
światłowodowego 200 - 250 µm

► do usuwania powłoki pierwotnej z kabli światłowodowych 
 światłowód Ø 0,125 mm
►  ostrze Ø 0,16 mm, Otwór na 
 światłowód Ø 0,35 mm
►  intuicyjna obsługa dzięki regulowanemu
 ogranicznikowi długości od 5 do 45 mm
►  profesjonalne narzędzie; dla osób prawo- i leworęcznych

LWL Powłoka pierwotna  

Ø 0,200 - 0,250 mm  

(200-250 µm) 
Światłowód

Ø 0,125 mm (125 µm) 
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ZESTAW DO
PIELĘGNACJI 
ROWERÓW
Czy to wycieczka przez las, w górach, czy też zwykła przejażdżka 
do miasta - rower musi dużo przetrwać na swoich trasach. 
Dlatego też opracowaliśmy zestaw pielęgnacyjny do roweru 
WEICON przeznaczony do właściwego czyszczenia i pielęgnacji. 
Zestaw składa się z wysokiej jakości specjalnych produktów i 
oferuje wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia, ochrony i 
smarowania roweru.

Czy to rower elektroniczny, góralski, trekkingowy, miejski, 
holenderski czy składak - zestaw jest odpowiedni dla wszystkich 
typów rowerów.

13-częściowy

 Usuwanie silniejszych zabrudzeń

 Spryskać sporo pianką

 Oczyścić napęd

 Wypolerować rower

 Łańcuch pokryć olejem

 Zabezpieczyć śruby

 Chronić połączenia śrubowe

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

SPRAY PIELĘGNACYJNY PTFE

PASTY MONTAŻOWE 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA NAPĘDU

PIANKA CZYSZCZĄCA

OLEJ DO ŁAŃCUCHÓW

ZABEZPIECZANIE ŚRUB

DOZOWNIK RĘCZNY

UCHWYT DO OPON

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KASETY

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

GĄBKA

RĘKAWICE
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3-częściowy
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA NAPĘDU

SPRAY PIELĘGNACYJNY PTFE

OLEJ DO ŁAŃCUCHÓW
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Dystrybutor specjalistyczny

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

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


