
Weicon Multipěnový sprej je silný univerzální čistič pro kovy, umělou 
hmotu, lakované plochy, sklo, dlaždice, textilie, koberce a polštáře. 

Weicon Odstraňovač těsnění a lepidel uvolňuje a odstraňuje rychle a 
snadno těsnící a vytvrzené lepící látky, stejně jako laky a barvy na kol-
mých plochách

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových a plastikových štítků a 
etiket z různých materiálů jako sklo, kov, dřevo, folie a plasty.

Odstraňuje čerstvé, ale i starší zbytky žvýkaček a modelovacích hmot z 
různých materiálů jako textil, keramika, kámen, linoleum, PVC atd.

Weicon Rozprašovací čistič S odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, kera-
miku a téměř všechny umělé hmoty.

Multipěnový sprej 400ml  
 

Odstraňovač těsnění a lepidel 
400ml sprej  

Odstraňovač etiket 500ml  

Odstraňovač žvýkaček 400ml 
-novinka-  

Čistič S průmyslový sprej 500ml 
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Weicon Čistič hořáků se hodí specielně pro odmaštění při zašpinění tuky, 
oleji, sazemi a jinými nečistotami na hořácích. Weicon Čistič hořáků se 
vypaří beze zbytku.

Weicon Čistič brzd je univerzální čistič pro automobilovou oblast. Na roz-
díl od dosavadních čističů, nezůstávají po Weicon Čistič brzd žádné stopy 
a zbytky. Odmašťuje a čistí rychle a snadno kovy, sklo, keramiku a mnoho 
plastických hmot.

Ideální produkt pro čištění a péči citlivých plastů (TFT a LCD obrazovek) a 
také skleněných povrchů.

Weicon Cockpit-sprej oživuje znovu umělé hmoty a tvoří ošetřující 
prachodpudivý hedvábný lesk.

Díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také 
speciálně vhodný jako předošetření povrchů před lepením citlivých plas-
tů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů. V porovnání s tradič-
ními čistícími prostředky WEICON Čistič plastů se vypařuje beze zbytků. 

Hořákový čistič 500ml sprej 
 

Čistič brzd 500ml sprej  
 

TFT/LCD čistič obrazovek 200ml 
-NOVINKA-  

Cockpit sprej 400ml   

Čistič plastů 500ml
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Simply Welding slouží jako svařovací separátor proti ulpívání kapiček 
kovů a okují na svařovaných dílech, hubicích a nářadí.

 Sprej na elekroniku 
   

 SIMPLY WELDING 500ml
 rozprašovač 

 SUPER WATER PEARL 
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