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От 1947 г. WEICON GmbH & Co. KG произвежда
специализирани продукти за индустрията в Германия.
Асортиментът им включва специални металпластици и лепила,
технически спрейове, монтажни пасти и греси за всички сфери
на индустрията - от производството, през ремонта,
поддръжката и превантивните поправки.
Фирма WEICON e базирана в Münster, Германия и има
поделения в Дубай, Канада, Турция, Румъния, Южна Африка ,
като е представена в над 70 страни по света.

МЕТАЛПЛАСТИЦИ WEICON
WEICON металпластиците са произведени в Германия и
са идеални за извършване на бързи, икономичини и
надеждни ремонти и нанасяне на покрития на широк
диапазон от повърхности.
WEICON металпластиците се използват успешно и
за изработка на специални инструменти и отливки.
Асортимента
на
двукомпонентни
металпластици
WEICON
включва
19
различни
типа,
според
приложението във всеки тип индустрия. Част от тях
работят при много високи температури, като някои
залепват дори живи течове и се втвърдяват под
вода. Всички металпластици са с отлична химична
устойчивост, абразивоустойчиви и удароустойчиви.
Състав
WEICON
металпластиците
представляват
двукомпонентни епоксидни системи. Всички типове
се предлагат в опаковка, която съдържа епоксидния
метал и втвърдителя в точното съотношение за
смесване. В зависимост от типа, металпластиците
са с пълнители или от стомана, алуминиев прах, а в
някой случай керамика или минерали.
Различните втвърдители зависят от вискозитета и
поведението при втвърдяване на всеки металпластик.
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WEICON металпластици
Характеристики
След
смесването
на
двата
компонента,
металпластиците WEICON се втвърдяват при стайна
температура до металообразен материал, който залепва
моментално към всякакъв тип повърхност.
Времето на втвърдяване зависи от всеки конкретен тип
металпластик. За разлика от полиестерните смоли, този
материал не се свива по време и след втвърдяване.
Втвърденият металпластик WEICON може да се
обработва машинно като например:
• Разпробива се
• Стругова се
• Шлайфа се
• Прецизно се обработва до точен размер
WEICON предлага широк диапазон от пасти, течни и
нанасящи се с четка типове, с екстремна температурна
издръжливост и абразивоустойчивост.
Всички типове металпластици WEICON са с отлична
устойчивост
на
агресивни
флуиди.

Епоксидни металпластици

•

За ремонтните отдели и отделите по поддръжка във
всички индустрии, металпластиците WEICON са
идеалният продукт за:
• Ремонти по корпуси и отливки от алуминиеви и леки
сплави
• Подновяване и ремонт на отливки, тръби и танкове
• Запушване на цепнатини, пукнатини и микропорьозни
отвори по метални и др. Повърхности
• Обработка на износени валове, оси, лагери, помпи,
корпуси на кранове и др.
• Студена заварка без загряване – там, където
заваряването е проблематично или невъзможно

Металпластиците WEICON са идеални за поддръжка на
метално и др. оборудване и дават надеждни резултати
без необходимост от закупуване на нови машини или на
скъпи части за замяна. Бързината при ремонт на
специфично оборудване и липсата на престои са само
едно от предимствата на металпластиците WEICON.

Assembly Pastes

Желязо, стомана, твърди метали, бронз
Алуминий, месинг и мед
•
Стъкло и керамика, бетон и дърво
•
Много твърди пластмаси, с изключение на
тефлон, полиетилен и полипропилен
•

В индустриалния дизайн и производство, металпластиците
WEICON се използват за изработка на отливки, модели,
предпазване на ново оборудване от ерозия, абразия
и повреди като например:
• Като помощно средство за изработка на отливки
и инжекциоонно отляти части
• Изработка на модели и мостри от металпластик
• Прототипи и предпроизводствени екземпляри
• Облицовка на машини, подложени под вредни химични и
механични условия
• Изработка на фундаменти на машини при агресивни среди

Other

Металпластиците WEICON прилепват към много
различни материали надеждно и здраво, включително:

Lubricants

Приложение

Technical Liquids

WEICON
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Металпластици
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WEICON A
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WEICON B
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WEICON C
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WEICON BR
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WEICON F
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WEICON F2
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WEICON HB300
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WEICON Ceramic BL
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WEICON Ceramic BL (slow)
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WEICON Ceramic W
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WEICON SF
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WEICON ST
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WEICON TI
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WEICON UW
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WEICON Casting Resin MS 1000
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WEICON WP
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WEICON WR
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Грунд за предварителна обработка M 100

59

27

Грунд S 300

59

WEICON WR2
Epoxy Resin Putty

Уретанови лепила за отливки
Продукт

стр

Urethane 45
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Urethane 60
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Urethane 80
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Грундове:

28-29

Системи за полиуретаново залепване

Противослепващи агенти за
отливки

Easy-Mix PU-90
Easy-Mix PU-240

Течен F 1000
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Паста P 500
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Ремонтни стикове
Ремонтен стик Алуминий
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Ремонтен стик Aqua – залепване под вода
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Ремонтен стик Бетон
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Ремонтен стик Инокс
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Ремонтен стик Дърво
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Ремонтен стик Пластмаса
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Ремонтен стик Мед
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Ремонтен стик Стомана
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Ремонтен стик Титан
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Епоксидни лепила
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Easy-Mix S 50
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Easy-Mix N 50
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Easy-Mix N 5000
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Easy-Mix Metal
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Епоксдино секундно лепило
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Fast-Metal секундно лепило
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Структурни акрилни лепила
RK-1300

67

RK-1500
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Easy-Mix RK-7000
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Easy-Mix RK-7100
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Easy-Mix RK-7200
Easy-Mix PE-PP 45

73
74

