
Weicon Zinkový sprej poskytuje rychle zasychající vynikající korozní 
ochranu (solný test > 550hod). Vylepšená a zdokonalená receptura Zin-
kového spreje „tmavého“ v novém barevném odstínu.

Weicon Zinkový sprej „speciálně světlý“ je barevně přizpůsoben žárové-
mu pozinkování. Nabízí rychle zasychající adhezní vrstvu vysoce odolnou 
vůči korozi. Teplotně odolný až do +300°C 

Weicon Zinko-hliníkový sprej chrání trvale všechny kovové povrchy proti 
rzi a korozi.
Weicon Zinko-hliníkový sprej tvoří rychle schnoucí a pevně lpící ochran-
nou vrstvu a je odolný proti mnohým chemikáliím. 

Weicon Hliníkový sprej obsahuje 99,5% čistého hliníku. Typ A-100 je odol-
ný proti otěru, typ A-400 má vyšší lesk. 

Weicon Hliníkový sprej obsahuje 99,5% čistého hliníku. Typ A-100 je odol-
ný proti otěru, typ A-400 má vyšší lesk. 

Zinkový sprej 400ml 
-NOVÝ RECEPT-

Zinkový sprej „spec. světlý“ 
400ml

Zinko-hliníkový sprej 400ml

Hliník. sprej A100 (odolný na 
oděr) 400ml

Hliník. sprej A-400 (vysoký lesk) 
400ml
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Weicon Ušlechtilá ocel ve spreji slouží jako koroziodolné povrstvení 
ploch. Díky vysoké odolnosti vůči chemikáliím je použití možné všude 
tam, kde je požadována odolná a účinná ochranná vrstva.

Weicon Měděný sprej je povětrnostně odolný kov ve spreji (není to bar-
va). Používajá se k ochraně a k optické úpravě různých materiálů.

Weicon Mosazný sprej vytváří čisté kovové povrstvení v  typické barvě 
mosazi.. Slouží jako ochrana a optické zdokonalení různých materiálů.

Weicon Chrom ve spreji je vysoce lesklá protikorozní ochrana. Speciálním 
složením a vysokou čistotou kovového pigmentu dosahuje maximálně 
extrémně vysokého lesku (chrom-efekt).

Korozní ochrana 2000 PLUS je speciální povrchová úprava odolná proti korozi a venkovním vli-
vům. Produkt na bázi hematitu (železné rudy). Při použití vysoce rafinovaných pigmentů oxidů 
železa ve vločkové struktůře je zajištěna permanentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám 
a vodě (dešti). Korozní ochranu 2000 PLUS lze využít při kovových konsrukcích a instalacích, které 
jsou vystavené extrémním okolním povětrnostním podmínkám a vlivu počasí a musí být chráně-
né dlouhodobou a opticky atraktivní povrchovou úpravou.

 Ušlechtilá ocel sprej 400ml 
 

Měděný sprej 400ml
 

Mosazný sprej 400ml

Sprej chrom - stříbro 
(chrom.efekt) 400ml

Korozní ochrana 2000PLUS -A- 
nový
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Korozní ochrana 2000 PLUS je speciální povrchová úprava odolná proti korozi a venkovním vli-
vům. Produkt na bázi hematitu (železné rudy). Při použití vysoce rafinovaných pigmentů oxidů 
železa ve vločkové struktůře je zajištěna permanentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám 
a vodě (dešti). Korozní ochranu 2000 PLUS lze využít při kovových konsrukcích a instalacích, které 
jsou vystavené extrémním okolním povětrnostním podmínkám a vlivu počasí a musí být chráně-
né dlouhodobou a opticky atraktivní povrchovou úpravou.

W. zinková barva na opravy se používá jako korozní ochrana pro pozinko-
vané plochy k odstranění vadných a poškozených míst. 

W. zinková barva na opravy se používá jako korozní ochrana pro pozinko-
vané plochy k odstranění vadných a poškozených míst. 

Jednokomponentní rychleschnoucí akrylátový lak s vynikající krycí 
schopností a vysokým leskem.

Stříkací tmel se zvýšeným antikorozním účinkem. Současně se základo-
vou vrstvou vyplníte nerovnosti a prohlubně po korozi. Vhodný i na dře-
vo. Snadno brousitelný.

Korzní ochrana 2000PLUS -Š- 
nový

Zinková barva na opravy 375ml
 

Zinková barva na opravy 750ml

Akrylový čirý lak 400ml
 

Akrylový stříkací tmel 400ml
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Je jednokomponentní lepící a těsnící prostředek, trvale elastický a silně 
lpějící speciální silikon s praktickou stříkací dózou – sprej.Produkt se hodí 
přednostně k těsnění převodovek, skříňových krytů, olejových van, čer-
padel, vodních pump. 

 Lak černý lesklý 400ml sprej 
 

Lak černý matný 400ml sprej
 

Barva základní šedá 400ml sprej

BLACK SEAL 200ml
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