
Je to silikon neutrální, který spojuje téměř všechny materiály spolu i mezi 
sebou jako např.: hliník, barevné kovy, ocel, sklo, skelné tkaniny, kerami-
ka, dřevo, PVC atd. 

- jsou bezsilikonové, elastické a silně přilnavé lepicí a těsnící látky. Po vy-
tvrzení jsou otěruvzdorné a přelakovatelné. Mohou se použít téměř ve 
všech oblastech průmyslu. 

Speed Flex- rychlé, silné a univerzálně použitelné speciální lepidlo. Na-
hrazuje tradiční fixační metody jako šrouby, hřebíky, čepy, nýty atd. 

Speed Flex- rychlé, silné a univerzálně použitelné speciální lepidlo. Na-
hrazuje tradiční fixační metody jako šrouby, hřebíky, čepy, nýty atd. 

Silikon N neutrální 310ml 
TRANSP.

FLEX 310 BÍLÝ 310ml

SPEED FLEX BÍLÝ 310ml 
-NOVINKA

SPEED FLEX ŠEDÝ 310ml
 -NOVINKA-

A07-2 - Silikon. tmely Weicon

A07-3 - Polyuret. tmely Weicon

obj. číslo: 9400085

obj. číslo: 9450435

obj. číslo: 9453915

obj. číslo: 9453916



Speed Flex- rychlé, silné a univerzálně použitelné speciální lepidlo. Na-
hrazuje tradiční fixační metody jako šrouby, hřebíky, čepy, nýty atd. 
bez smrštění. 

- jsou bezsilikonové, elastické a silně přilnavé lepicí a těsnící látky. Po vy-
tvrzení jsou otěruvzdorné a přelakovatelné. Mohou se použít téměř ve 
všech oblastech průmyslu. 

- jsou bezsilikonové, elastické a silně přilnavé lepicí a těsnící látky. Po vy-
tvrzení jsou otěruvzdorné a přelakovatelné. Mohou se použít téměř ve 
všech oblastech průmyslu. 

Je nově vyvinutá, silně lpící 1-komponentní lepící a těsnící látka (POP směs polymerů) pro nej-
různější použití v četných oborech průmyslu. Neobsahuje isokyanát, oxim, ředidla a vytvrzuje při 
vlhkosti vzduchu prakticky bez smrštění. Po vytvrdnutí lze brousit a přepalovat. Rychlé vytvrzení 
lze uplatnit zejména ve výrobě, opravě a údržbě. Nezpůsobuje zašpinění silikonem, mnohostran-
ně použitelný, neškodí ovzduší a je stálý proti počasí, slané vodě a UV.

Je nově vyvinutá, silně lpící 1-komponentní lepící a těsnící látka (POP směs polymerů) pro nej-
různější použití v četných oborech průmyslu. Neobsahuje isokyanát, oxim, ředidla a vytvrzuje při 
vlhkosti vzduchu prakticky bez smrštění. Po vytvrdnutí lze brousit a přepalovat. Rychlé vytvrzení 
lze uplatnit zejména ve výrobě, opravě a údržbě. Nezpůsobuje zašpinění silikonem, mnohostran-
ně použitelný, neškodí ovzduší a je stálý proti počasí, slané vodě a UV.

SPEED FLEX ČERNÝ 310ml 
-NOVINKA-

FLEX 310 ŠEDÝ 310ml
 

FLEX 310 ČERNÝ 310ml

FLEX 310M BÍLÝ 310ml
 

 FLEX 310M ŠEDÝ 310ml 
 

A07-3 - Polyuret. tmely Weicon

obj. číslo: 9453917

obj. číslo: 9450437

obj. číslo: 9450436

obj. číslo: 9400228

obj. číslo: 9450439



Je nově vyvinutá, silně lpící 1-komponentní lepící a těsnící látka (POP směs polymerů) pro nej-
různější použití v četných oborech průmyslu. Neobsahuje isokyanát, oxim, ředidla a vytvrzuje při 
vlhkosti vzduchu prakticky bez smrštění. Po vytvrdnutí lze brousit a přepalovat. Rychlé vytvrzení 
lze uplatnit zejména ve výrobě, opravě a údržbě. Nezpůsobuje zašpinění silikonem, mnohostran-
ně použitelný, neškodí ovzduší a je stálý proti počasí, slané vodě a UV.

Flex 290M transparent je elastický, silně přilnavý, přebrousitelný, přela-
kovatelný, bez izokyanátu a rozpouštědel. Je to látka elastická, přilnavá a 
těsnící (POP míchaný polymer), která se při vytvrzení nesmršťuje. Nevy-
tváří bubliny, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. 

Elastická, silně lepicí a těsnicí látka se vyznačuje mnohostranným upotře-
bením a vysokou lepivou silou. Je 1-složkový, trvale elastický a po vytvrd-
nutí lze brousit nebo přelakovat. Umožňuje nejen opravy a lepení, ale i 
těsnění spár. 

Elastická, silně lepicí a těsnicí látka se vyznačuje mnohostranným upotře-
bením a vysokou lepivou silou. Je 1-složkový, trvale elastický a po vytvrd-
nutí lze brousit nebo přelakovat. Umožňuje nejen opravy a lepení, ale i 
těsnění spár. 

FLEX 310M ČERNÝ 310ml
 

FLEX 290M TRANSP. 290ml
 

PRIMER FLEX 500ml

FLEX+BOND ČERNÝ 85ml
 

FLEX+BOND BÍLÝ 85ml
 

A07-3 - Polyuret. tmely Weicon

obj. číslo: 9450438

obj. číslo: 9450445

obj. číslo: 9450440

obj. číslo: 9450443

obj. číslo: 9450441

Primer FLEX je rozpouštědlový penetrační prostředekna polyuretanové bázi, který se používá 
před aplikací výrobku Lepící tmel FLEX na savé podklady jako je např. beton, kabřinec, porobeton, 
eternit, omítky a přírodní kámen.  Oblasti použití:  Podlady musí být pevné, nosné, čisté a prosté 
odfomovacích prostředků (oleje, tuky apod.). Podklady nesmí obsahovat žádné asfaltové zbytky, 
protože se následně sníží přidržnost. Prima FLEX se nanáší rovnoměrně na podklad štětcem nebo 
válečkem. Po zavadnutí se na penetraci může nanést pastovitá těsnící hmota Lepící tmel FLEX.



Elastická, silně lepicí a těsnicí látka se vyznačuje mnohostranným upotře-
bením a vysokou lepivou silou. Je 1-složkový, trvale elastický a po vytvrd-
nutí lze brousit nebo přelakovat. Umožňuje nejen opravy a lepení, ale i 
těsnění spár. 

Weicon Plast–o–Seal je trvale elastické univerzální těsnění. 

Weicon Plast–o–Seal je trvale elastické univerzální těsnění.

Weicon Plast–o–Seal je trvale elastické univerzální těsnění.

Lepicí a těsnící látka, flexibilní, pevná, odolná Speciální lepicí a těsnící lát-
ka pro široké spektrum aplikací, zejména v mokrém a vlhkém prostředí. 
Weicon Aqua-Flex vyplňuje spáry (<25mm) a vytvrzuje v permanentně 
elastický materiál prakticky bez smrštění. 

FLEX+BOND ŠEDÝ 85ml
 

PLAST-O-SEAL 90g
 

 PLAST-O-SEAL 120g 
 

 PLAST-O-SEAL 300g 
 

AQUA - FLEX BÍLÝ 310ml
 -NOVINKA-

A07-3 - Polyuret. tmely Weicon

obj. číslo: 9450442

obj. číslo: 9450446

obj. číslo: 9450447

obj. číslo: 9400258

obj. číslo: 9453969



Lepicí a těsnící látka, flexibilní, pevná, odolná Speciální lepicí a těsnící lát-
ka pro široké spektrum aplikací, zejména v mokrém a vlhkém prostředí. 
Weicon Aqua-Flex vyplňuje spáry (<25mm) a vytvrzuje v permanentně 
elastický materiál prakticky bez smrštění. 

Lepicí a těsnící látka, flexibilní, pevná, odolná Speciální lepicí a těsnící lát-
ka pro široké spektrum aplikací, zejména v mokrém a vlhkém prostředí. 
Weicon Aqua-Flex vyplňuje spáry (<25mm) a vytvrzuje v permanentně 
elastický materiál prakticky bez smrštění. 

Weicon A - pasta plněná ocelí - teplotně odolná od -35°C do + 120°C. 
Všestranný typ v programu Weicon Plastikové oceli. S plastikovou ocelí 
Weicon A se dají provést téměř všechny opravy: (odstraňování korozních 
škod a hluboké důlkové koroze na tancích; opravování trubek a odlitků; vyspra-
vení trubek na pouzdrech strojních dílů apod.; výroba modelů, forem, nářadí  
a upínacích zařízení)

Weicon A - pasta plněná ocelí - teplotně odolná od -35°C do + 120°C. 
Všestranný typ v programu Weicon Plastikové oceli. S plastikovou ocelí 
Weicon A se dají provést téměř všechny opravy: (odstraňování korozních 
škod a hluboké důlkové koroze na tancích; opravování trubek a odlitků; vyspra-
vení trubek na pouzdrech strojních dílů apod.; výroba modelů, forem, nářadí  
a upínacích zařízení)

AQUA - FLEX ČERNÝ 310ml -NO-
VINKA-

AQUA - FLEX ŠEDÝ 310ml -NO-
VINKA-

 TYP A 0,5 kg
 

TYP A 2 kg
 

A07-3 - Polyuret. tmely Weicon

A08 - Plastikové ocele

obj. číslo: 9453970

obj. číslo: 9453971

obj. číslo: 9450448

obj. číslo: 9450449




