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Mocowanie elementów  

w montazu

Klejenie i uszczelnianie rozdzielaczy  

w systemach ogrzewania 
Regeneracja uszkodzen korozyjnych 

podporach mostowych

Na całym świecie znajdujemy właściwe 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
zastosowań – czy to na rurach, 
przenośnikach taśmowych, automa-
tycznych ekspresach do kawy, dźwigarach 
mostowych czy elektrowniach wodnych. 
Nasza szeroka gama produktów zapewnia 
właściwe rozwiązania – przy pomocy 
naszych klejów i uszczelniaczy, sprayów 
technicznych, płynnych substancji 
czynnych, past montażowych oraz  
wysokowydajnych smarów lub narzędzi  
do usuwania izolacji.

W tej broszurze przedstawiamy Państwu 
wybór najciekawszych aplikacji WEICON 
z ubiegłego roku. Spójrz za kulisy! Mamy 
nadzieję, że spodoba się Państwu nasza 
kolekcja "The Best Applications of 2020". 
Miłego czytania i oglądania!

Naprawa kawitacji uszkodzenie  

w hydroelektrowni Naprawa przenosnika tasmowego

Powłoka zaworu motylkowego

Czyszczenie i pielegnacja powierzchni ze 
stali nierdzewnej

Likwidacja rdzyPowlekanie wymiennika ciepłaNaprawa szuflady
Naprawa uszkodzen spowodowanych  

przes korozje w elektrowni wodnej

Wyrównanie luki na płytce dociskowej Zabezpieczanie i uszczelnianie 
połaczenia rubowe reduktora cisnienia gazu

Produkcja ekspresów do kawy

Uszczelnienie wycieku

`
`

` ` `Przyczepnosc chipów identyfikacyjnych  

w pojemnikach na odpady
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Na podwieszanej linii kolejowej w Wuppertalu odkryto uszkodzenia 
korozyjne dźwigarów mostowych. Należałoby je jak najszybciej 
naprawić w trakcie prac naprawczych.

System żywic epoksydowych  
WEICON HB 300 został nałożony  
na nową blachę stalową.
  
Podczas montażu, szczelina obwodowa 
uszczelnia się sama z powodu  
zastosowania nadmiaru materiału.

Najpierw zdemontowano skorodowane  
i pokrzywdzone płyty łączące, następnie 
zeszlifowano korozję.  
Następnie powierzchnie zostały 
oczyszczone przy pomocy  
WEICON Cleaner S.

Dzięki zastosowaniu  
WEICON HB 300 uzyskano 
całkowite połączenie cierne  
w złączu. Zapobiegnie to  
penetracji wilgoci i dalszej korozji  
w przyszłości. 
 
HB 300 jest odporny na zużycie 
i bardzo dobrze nadaje się do 
wyrównywania szczelin.

Regeneracja uszkodzeń korozy-
jnych na podporach mostowych 
za pomocą WEICON HB 300
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W pierwszym etapie powierzchnie zostały 
oczyszczone środkiem czyszczącym 
WEICON Cleaner S, a następnie 
zeszlifowane i ponownie wyczyszczone.

Naprawa elementów stalowych została 
wykonana przy użyciu WEICON HB 300. 
Przy wylewce betonowej zastosowano 
WEICON WR2.

Stalowe i betonowe konstrukcje komory rotacyjnej elektrowni wodnej 
w Rumunii przez wiele lat były silnie obciążone prędkością przepływu 
wody. Do tej pory uszkodzenia kawitacyjne były naprawiane poprzez 
kompleksowe spawanie, jak również poprzez nowe betonowanie.

Działania remontowe przywróciły 
sprawność komory rotacyjnej 
elektrowni wodnej.
  
Obie produkty metali plastycznych 
są łatwe w użyciu i oferują wysoką 
odporność. Dzięki zastosowaniu 
systemów żywic epoksydowych 
można uniknąć spawania  
i związanych z tym wysokich 
temperatur. 

Ostatecznie wymodelowano  
i przebudowano pierwotną strukturę 
elementu.

Rekonstrukcja uszkodzeń kawita- 
cyjnych w elektrowni wodnej  
za pomocą WEICON WR2  
oraz WEICON HB 300
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Środek WEICON Surface Cleaner 
oraz WEICON Metal-Fluid służą  
do czyszczenia i konserwacji  
pokrywy wyciągowej

Większość kuchni posiada elementy 
wykonane ze stali nierdzewnej.  
Ciepło, tłuszcz i osady z różnych 
produktów spożywczych wywierają 
duży nacisk na powierzchnie ze stali 
nierdzewnej.

Jako Area Sales Manager w firmie WEICON Bastiaan Peddemors 
zwykle dużo podróżuje po świecie. Wykorzystał nieplanowany 
czas corony w domu do wypolerowania własnej kuchni za pomocą 
produktów WEICON.

WEICON Metal Fluid umożliwia
uzyskanie atrakcyjnego wizualnie 
wykończenia. Szczególnie 
intensywnie użytkowane 
powierzchnie w różnych 
środowiskach są w ten sposób 
chronione przed ponownym 
zabrudzeniem.

Po oczyszczeniu za pomocą środka  
do WEICON Surface Cleaner,  
Bastiaan zastosował na okapie  
nasz środek WEICON Metal-Fluid.

Metal-Fluid jest szczególnie 
przydatny w kuchni ze względu 
na jego certyfikat NSF.
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WEICONLOCK AN 305-18  
oferuje doskonałą kombinację
uszczelnienia i zabezpieczenia 
połączeń. 

Klej anaerobowy umożliwia 
natychmiastowe uszczelnienie. 

Ponadto klej jest odporny  
na wysokie temperatury  
i tym samym w pełni spełnia 
specjalne wymagania ogrzewania 
podłogowego.

Po pierwsze, wstępne oczyszczanie za 
pomocą WEICON Spray Cleaner S.

WEICONLOCK AN 305-18 został wykorzystany przez klienta w Turcji 
do instalacji systemów ogrzewania. Systemy ogrzewania podłogowego 
stają się coraz bardziej popularne, ponieważ łączą w sobie kilka zalet: 
Zastępują one widoczne w pomieszczeniu grzejniki, ogrzewają pomie-
szczenie na całej jego powierzchni i zapewniają wysoki poziom komfortu.

Klejenie i uszczelnianie rozdzie-
laczy w systemach ogrzewania 
podłogowego za pomocą  
WEICONLOCK AN 305-18

Elementy z mosiądzu i stali nierdzewnej 
zostały następnie zamocowane  
i uszczelnione za pomocą  
WEICONLOCK AN 305-18.

Rozdzielacz
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Po pierwsze, wstępne oczyszczanie za 
pomocą WEICON Spray Cleaner S.

Naprawa przenośnika taśmowego
za pomocą WEICON Belt Repair-Kit

Niemiecki klient z branży górniczej wymagał naprawy gumowego 
przenośnika taśmowego. Poprzednio nasz klient dokonywał renowacji 
tego typu przenośników poprzez ich wulkanizację.

Dzięki naszemu zestawowi do 
naprawy taśmy WEICON Belt 
Repair-Kit osiągnięto optymalną 
naprawę i znacznie zwiększono 
żywotność taśmy przenośnika.

W teście symulowano trzyletni 
okres użytkowania.

W drugim etapie zastosowano podkład 
WEICON Primer G. Podkład zapewnia 
lepszą przyczepność na powierzchniach 
trudnych do sklejenia - jak np. w tym 
przypadku guma. So wurde die Klebung 
optimal vorbereitet.
Następnie został WEICON Uretan 85 
wprowadzony i przystosowany do 
powierzchni przenośnika taśmowego. 
(Zestaw: WEICON Belt Repair-Kit)
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Wodociąg w Abu Dhabi szukał rozwiązania dla uszkodzonego zaworu 
motylkowego. Ze względu na ciągłe otwieranie i zamykanie, jak również 
prędkość przepływu wody, zawór przez lata ulegał zmianie. 
 
Wewnętrzna krawędź kołnierza (pierścień uszczelniający) została 
uszkodzona przez kawitację, tak że nie mogła już optymalnie 
uszczelnić. Dzięki zastosowaniu trzech produktów WEICON,  
zawór został szybko naprawiony.

Zawór został najpierw poddany obróbce 
wstępnej przez piaskowanie. Następnie 
zawór został oczyszczony za pomocą 
WEICON Cleaner S.

Wewnętrzna krawędź 

kołnierza (pierścień 

uszczelniający)

Dzięki systemom żywic epoksy-
dowych udało się z powodzeniem 
naprawić przepustnicę i uniknąć jej 
całkowitej wymiany. W ten sposób 
zaoszczędzono koszty i czas. 

Za pomocą WEICON HB 300  
i WEICON HP można odbudować 
wymagane warstwy. 

Powłoka z WEICON Ceramic BL 
będzie w przyszłości chronić przed 
wpływem czynników zewnętrznych, 
takich jak woda i zawiesiny cząstek.

Do ponownego uszczelnienia użyto 
stali plastycznej WEICON HB 300. 
Po utwardzeniu, system żywic 
epoksydowych został zredukowany  
do pierwotnych wymiarów.
 
Każdy materiał ma określoną 
obciążalność mechaniczną. Aby 
zapewnić, że materiał nie będzie się 
odpryskiwał ani łamał, należało ściśle 
przestrzegać minimalnej grubości 
warstwy wynoszącej pięć milimetrów.

Następnie na wewnętrzny pierścień 
zaworu nałożono warstwę ochronną 
przed wodą dyfuzyjną przy użyciu 
WEICON HP.

Powłoka zaworu motylkowego  
za pomocą WEICON HB 300,  
WEICON HP i WEICON Ceramic BL 
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U znanego niemieckiego producenta ekspresów do kawy, w produkcji 
używany jest nasz MS polimer WEICON Flex 310 M® Crystal.

Środek Surface Cleaner WEICON  
nadaje się do szerokiej gamy materiałów. 
W tej aplikacji powierzchnia tworzywa 
sztucznego jest optymalnie przy-
gotowana do procesu klejenia za 
pomocą natrysku.

WEICON Flex 310 M® Crystal  
MS Polymer oferuje decydujące 
zalety dla tego zastosowania:  
Klej elastyczny zapewnia 
elastyczne połączenie między 
elementami i dzięki temu jest 
idealnie odporny na codzienne 
obciążenia. 

Problemem z tym spoiwem było 
połączenie stali nierdzewnej i SBR 
(kauczuk butadienowo-styrenowy).

Ponadto, klejenie powinno być jak 
najbardziej niewidoczne ze względów 
estetycznych.

Dlatego też do klejenia paneli ze stali 
nierdzewnej drzwi frontowych użyto 
przezroczystego kleju  
WEICON Flex 310 M® Crystal.

Ponadto, dzięki certyfikacji 
ISEGA, polimer MS może być 
bez wahania stosowany  
w sektorze spożywczym.

WEICON Flex 310 M®Crystal 
stosowany w produkcji 
ekspresów do kawy
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Następnie zastosowano WEICON Repair 
Stick Stainless Steel, który został użyty 
do uszczelnienia przecieku w pierwszym 
etapie.

Następnie zastosowano taśmę, którą 
owijano krok po kroku wokół rury  
i ponownie nawilżano wodą. 

Powierzchnie nieszczelnych rur stalowych 
zostały najpierw zeszlifowane, a następnie 
oczyszczone środkiem czyszczącym 
WEICON Cleaner S.

Linia naftowa rumuńskiego klienta wykazała nieszczelność. 
Potrzebne było szybkie rozwiązanie bez zamykania działalności  
w dłuższej perspektywie czasowej. Do szybkich napraw tego typu 
doskonale nadaje się zestaw naprawczy WEICON Pipe Repair-Kit.

Uszczelnianie za pomocą  
zestawu naprawczego do rur  
WEICON Pipe Repair-Kit

Przy pomocy zestawu napraw-
czego do rur firmy WEICON 
można uniknąć całkowitej 
wymiany kolana rury, a tym 
samym zaoszczędzić koszty.

Naprawa została przeprowa-
dzona podczas pracy układu  
(linia bezciśnieniowa).  
W ten sposób produkcja 
ropy naftowej mogłaby być 
kontynuowana bez żadnych 
problemów po jej zakończeniu.

Dzięki wysokiej odporności  
na ciśnienie, a także odporności 
na media i łatwości użycia,  
zestaw naprawczy do rur  
stanowi uniwersalne rozwiązanie  
w zakresie napraw różnych 
przewodów rurowych.
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Elementy stalowe, które mają zostać 
sklejone, zostały najpierw poddane 
obróbce wstępnej przy użyciu środka  
do czyszczenia powierzchni WEICON 
Surface Cleaner.

Pomoce montażowe wykorzy- 
stane przez WEICON Easy-Mix  
RK-7000 akrylowy klej strukturalny

W Genui, we Włoszech, użyto akrylowego kleju strukturalnego WEICON 
Easy-Mix RK-7000 do rekonstrukcji znanego mostu.

System Easy-Mix oferuje wysoki 
poziom niezawodności procesu,
szczególnie w trudnych 
warunkach panujących  
na placu budowy. 

Dzięki zastosowaniu akrylano-
wego kleju strukturalnego można 
było zrezygnować z kosztownego 
i czasochłonnego spawania. 
Oprócz tego, silne ciepło 
generowane przez spawanie 
powodowałoby dodatkowe 
obciążenie materiału.

Ze względu na wysoką lepkość, produkt 
WEICON Easy-Mix RK-7000 jest 
szczególnie odpowiedni do  
stosowania na powierzchniach  
pionowych.

System Easy-Mix pozwala na nie-
skomplikowane nakładanie resztkowo 
elastycznego klaju odpornego na udar. 
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Następnie zastosowano WEICON  
Ceramic BL jako dodatkową ochronę 
przed zużyciem.

Obróbka wstępna została przeprowa-
dzona przez piaskowanie do SA 2.5, a 
następnie oczyszczenie przy pomocy 
WEICON Cleaner S. 
 
Uszkodzenia na skutek ścierania zostały 
naprawione za pomocą WEICON HP. 

Doszło w Dubai do poważnego uszkodzenia wymiennika ciepła  
w stacji uzdatniania świeżej wody. W wymienniku znajduje się świeża 
woda która jest chłodzona wodą morską.

Ponieważ woda morska dostaje 
się do wymiennika bez żadnej 
filtracji, piasek i muszle z wody 
morskiej tworzą agresywną 
mieszaninę. Powłoka Ceramic 
BL chroni powierzchnię 
wymiennika przed zniszczeniem 
spowodowanym przez tę 
mieszaninę.

WEICON HP służy tutaj jako 
dodatkowa warstwa barierowa 
chroniąca przed ekstremalnymi 
efektami uderzeniowymi 
spowodowanymi przez duże 
kamienie.

Powlekanie wymiennika ciepła 
za pomocą epoksydu WEICON 
HP oraz WEICON Ceramic BL
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Blachę stalową najpierw oczyszczono 
środkiem czyszczącym WEICON  
Cleaner S, a następnie usunięto  
warstwę rdzy za pomocą płynu  
WEICON Rust Loosener.

Następnie powierzchnia została 
wypolerowana.

Likwidacja rdzy za pomocą
WEICON Rust Loosener

Ukochany Oldtimer niemieckiego klienta wykazał znaczną rdzę na 
karoserii. Do tej pory takie zardzewiałe miejsca były obrabiane przy 
pomocy szlifierki kątowej. WEICON zaoferował łagodniejsze i szybsze 
rozwiązanie.

Płyn WEICON Rust Loosener 
do odrdzewiania w połączeniu 
z włókniną ścierną pozwala na 
delikatne usunięcie rdzy z blachy 
stalowej.

Bardzo dobre właściwości 
pełzania sprawiają, że płyn 
przenika do najmniejszych 
szczelin. Spray zapewnia trwałą 
ochronę przed korozją  
i utlenianiem.Fender od MatFord

Renowacja Oldtimer 

MatFord
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Połączenia śrubowe reduktora ciśnienia 
gazu zostały najpierw oczyszczone 
przy pomocy środka WEICON Surface 
Cleaner.

Zabezpieczanie i uszczelnianie  
regulatora ciśnienia gazu za pomocą  
WEICONLOCK AN 302-72 oraz  
lakierem do zabezpieczania gwintów

Produkty WEICON są stosowane w zakładzie producenta reduktorów 
ciśnienia gazu w Hamburgu do montażu i instalacji komponentów.

Tutaj odporność na gaz
i doskonały efekt uszczelnienia 
przy różnych ciśnieniach oraz 
wahaniach temperatury 
oznaczają tutaj bezpieczne 
rozwiązanie – szczególnie  
w przypadku gazów palnych. 
 
Wahania temperatury stanowią 
bezpieczne rozwiązanie –
szczególnie w przypadku  
gazów palnych. 

Dzięki zastosowaniu lakieru, 
reduktor ciśnienia gazu 
jest zabezpieczony przed 
manipulacją i niepowołanym 
poluzowaniem śrub.

Do zabezpieczenia połączenia śrub 
zastosowano WEICONLOCK  
AN 302-72 który jest odporny  
na wysoką temperaturę +230°C

Dodatkowo przed manipulacją  
zastosowano czerwony lakier  
zabezpieczający do gwintów.  

Lakier rozpuszczalnikowy  
i szybkoschnący posiada dobrą  
przyczepność na prawie wszystkich 
materiałach.
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W dubajskim kamieniołomie - jednym z największych kamieniołomów 
na świecie - podłoże ciężkiej płyty dociskowej o wadze ok. 400 kg nie 
wykazywała już w 100% połączenia dociskowego. Nasze rozwiązanie: 
WEICON Plastyczny Metal HB 300. Systemy WEICON często oferują 
możliwość długotrwałej konserwacji komponentów zamiast ich 
wymiany.

Wcześniej były płyty wymieniane co dwa 
miesiące. 

Płyta została oczyszczona przy pomocy 
WEICON Cleaner S.

Następnie na powierzchnię naniesiono 
WEICON HB 300 i w ten sposób została 
płyta zamocowana.

WEICON HB 300 jest idealnym 
rozwiązaniem do ponownego 
zamocowania płyt do podłoża 
oraz minimalizacji wibracji  
i możliwych zagrożeń.

Ponieważ można było uniknąć 
całkowitej wymiany płyt 
drukarskich, oszczędność 
kosztów w porównaniu z nowym 
nabyciem wyniosła ok. 35.000 €.

Demontowany Płyta dociskowa

Szczelinowa kompensacja płyty 
dociskowej za pomocą  
WEICON HB 300
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Plastikowy chip został oczyszczony 
sprayem WEICON Cleaner S.

Chip został przyklejony za pomocą 
WEICON Easy-Mix PE-PP 45.

Klejenie chipów ID za pomocą 
akrylowego kleju strukturalnego 
WEICON Easy-Mix PE-PP 45

Firma recyklingowa poszukiwała odpowiedniego kleju do przyklejania 
chipów. Coraz więcej pojemników na odpady są wyposażone  
z chipem, na którym znajduje się identyfikator pojemnika. 

Za pomocą specjalnego skanera można odczytać kod i przydzielić 
każdy pojemnik do obiektu lub właściwości. Dzięki nowemu 
systemowi można efektywniej zaprojektować procesy.

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 
jest szczególnie przydatny 
do strukturalnego, wysoko-
wytrzymałego łączenia 
niskoenergetycznych tworzyw 
sztucznych, takich jak PE, PP  
i TPE.

Obróbka wstępna za pomocą 
podkładu nie była konieczna, 
ponieważ podkład 
"zintegrowany z klejem" 
aktywuje powierzchnie  
i umożliwia uzyskanie bardzo 
wytrzymałego połączenia.
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Najpierw powierzchnię przeszlifowano  
i oczyszczono środkiem WEICON Spray 
Cleaner S. 

Następnie zastosowano WEICON Rust 
Converter.

Uszkodzenia korozyjne musiały zostać usunięte w elektrowni wodnej  
w Rumunii. Masa przepływającej wody powoduje, że elementy 
elektrowni wodnej są stale mocno obciążone.  
Z biegiem czasu pojawiają się uszkodzenia spowodowane korozją. 
Dzięki produktom WEICON można naprawić te uszkodzenia.

Dzięki zastosowaniu WEICON 
Rust Converter na bazie żywicy 
epoksydowej udało się w jednym 
kroku przeprowadzić neutralizację 
rdzy i gruntowanie. 

Dzięki zastosowaniu farby 
cynkowej WEICON elektrownia 
wodna jest trwale zabezpieczona 
przed ponownym powstawaniem 
rdzy. 

Wysoka zawartość cynku  
w powłoce zapewnia właściwą 
ochronę katodową.

Zastosowanie naszego  
konwertera rdzy i farby cynkowej  
w hydroelektrowni
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Szuflada kuchenna przyczepy kempingowej wydarła się podczas 
podróży, ponieważ nie była zabezpieczona tzw. przyciskami do 
blokowania. Nasze rozwiązanie: WEIOCN Easy-Mix S 50.

Naprawa zniszczonego frontu  
szuflady w przyczepie kempingowej  
za pomocą WEICON Easy-Mix S 50

Po pierwsze, wstępne oczyszczanie za 
pomocą WEICON Spray Cleaner S.

Następnie otwory na śruby zostały 
wypełnione WEICON Easy-Mix S 50.

Teraz śruby mogą być ponownie włożone  
i dokręcone.

Szuflada została szybko i łatwo 
naprawiona dzięki zastosowaniu 
kleju epoksydowego. 

W kolejnym kroku plastikowe łączniki 
meblowe zostały ponownie przyklejone  
za pomocą WEICON Easy-Mix S 50.
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Czy mają Państwo pytania dotyczące wyboru 
odpowiedniego kleju? A może potrzebuje Pan  
wsparcia z aplikacją? Chętnie udzielimy pomocy! 
Zapraszamy do wysyłania pytań, zdjęć lub filmów 
korzystając z WhatsApp!

+49 (0) 251 9322 328 

info@weicon.de 

+49 (0) 251 9322 393

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

W
sz

ys
tk

ie
 in

fo
rm

ac
je

 i 
za

le
ce

ni
a 

za
w

ar
te

 w
 n

in
ie

js
zy

m
 p

ro
sp

ek
ci

e 
ni

e 
st

an
ow

ią
 c

ec
h 

gw
ar

an
to

w
an

yc
h.

 O
ne

 s
ą 

op
ar

te
 n

a 
w

yn
ik

ac
h 

na
sz

yc
h 

ba
da

ń 
i d

oś
w

ia
dc

ze
ni

u.
 N

ie
 s

ą 
on

e 
je

dn
ak

 w
ią

za
ne

 z
 p

ow
od

u 
ni

e 
zn

an
yc

h 
sp

ec
ia

ln
yc

h 
w

ar
un

kó
w

 a
pl

ik
ac

ji 
i w

ar
un

kó
w

 p
rz

et
w

ar
za

ni
a 

ni
e 

m
oż

em
y 

by
ć 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
i z

a 
pr

ze
st

rz
eg

an
ie

. G
w

ar
an

cj
a 

m
oż

e 
by

ć 
ud

zi
el

on
a 

ty
lk

o 
na

 n
ie

zm
ie

nn
ie

 w
ys

ok
ą 

ja
ko

ść
 n

as
zy

ch
 p

ro
du

kt
ów

. Z
al

ec
am

y 
pr

ze
pr

ow
ad

ze
ni

e 
w

ła
sn

yc
h 

te
st

ów
 w

 c
el

u 
us

ta
le

ni
a,

 c
zy

 o
kr

eś
lo

ny
 p

ro
du

kt
 m

a 
po

żą
da

ne
 w

ła
śc

iw
oś

ci
. R

os
zc

ze
ni

e 
z 

te
go

 w
yn

ik
aj

ąc
e 

je
st

 w
yk

lu
cz

on
e.

 P
ro

ce
so

r 
po

no
si

 w
ył

ąc
zn

ą 
od

po
w

ie
dz

ia
ln

oś
ć 

za
 n

ie
pr

aw
id

ło
w

e 
lu

b 
ni

ew
ła

śc
iw

e 
uż

yt
ko

w
an

ie
. F

S
M

/1
09

07
60

1/
01

/2
0

Czekamy na Państwa 
aplikacje 2021!
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