A10 - Kapaliny v kanystrech

UVOLŇOVAČ RZI 5l

obj. číslo: 94000238

Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při
opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších otvorů. Velmi dobré výsledky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem i v ležaté poloze.

UVOŇOVAČ RZI 10l

obj. číslo: 9450680

Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při
opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších otvorů. Velmi dobré výsledky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem i v ležaté poloze.

UVOLŇOVAČ RZI 30l

obj. číslo: 9450681

Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při
opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších otvorů. Velmi dobré výsledky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem i v ležaté poloze.

ODSTRAŇOVAČ 5l

obj. číslo: 9450691

ODSTRAŇOVAČ 30l

obj. číslo: 9450692
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ČISTIČ S 5l

obj. číslo: 9450682

Weicon Čistič S je ideálním čistícím prostředkem v průmyslu při opravách
a montáži. Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a skoro všechny plastické hmoty. !! Některé termoplasty jako PVC, plexisklo, polystyrén
a jednoduché lakované plochy se použitím čističe rozpouštějí.

ČISTIČ S 10l

obj. číslo: 9450683

Weicon Čistič S je ideálním čistícím prostředkem v průmyslu při opravách
a montáži. Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a skoro všechny plastické hmoty. !! Některé termoplasty jako PVC, plexisklo, polystyrén
a jednoduché lakované plochy se použitím čističe rozpouštějí.

ČISTIČ S 30l

obj. číslo: 9450684

Weicon Čistič S je ideálním čistícím prostředkem v průmyslu při opravách
a montáži. Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a skoro všechny plastické hmoty. !! Některé termoplasty jako PVC, plexisklo, polystyrén
a jednoduché lakované plochy se použitím čističe rozpouštějí.

AT 44 5l

obj. číslo: 9450687

Weicon AT – 44 je všestranná, velmi účinná kapalina s teflonem. Svým
speciálním působením (nižší tření díky teflonu) a svými vynikajícími
vlastnostmi dokáže vniknout všude.

AT 44 10l

obj. číslo: 9450688

Weicon AT – 44 je všestranná, velmi účinná kapalina s teflonem. Svým
speciálním působením (nižší tření díky teflonu) a svými vynikajícími
vlastnostmi dokáže vniknout všude.
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AT 44 30l

obj. číslo: 9450689

Weicon AT – 44 je všestranná, velmi účinná kapalina s teflonem. Svým
speciálním působením (nižší tření díky teflonu) a svými vynikajícími
vlastnostmi dokáže vniknout všude.

SILIKON 5l

obj. číslo: 9450702

Weicon Silikon je ideálním kluzným a oddělovacím prostředkem pro racionální údržbu a výrobu. Současně plní i funkci ochrannou. Vytvoří na
povrchu trvanlivý, otěru vzdorný film a zajistí kvalitní povrch. V rozsahu
-50°C do + 250°C je stálý a zabrání opotřebení materiálu

SILIKON 10l

obj. číslo: 9450703

Weicon Silikon je ideálním kluzným a oddělovacím prostředkem pro racionální údržbu a výrobu. Současně plní i funkci ochrannou. Vytvoří na
povrchu trvanlivý, otěru vzdorný film a zajistí kvalitní povrch. V rozsahu
-50°C do + 250°C je stálý a zabrání opotřebení materiálu.

SILIKON 30l

obj. číslo: 9450704

Weicon Silikon je ideálním kluzným a oddělovacím prostředkem pro racionální údržbu a výrobu. Současně plní i funkci ochrannou. Vytvoří na
povrchu trvanlivý, otěru vzdorný film a zajistí kvalitní povrch. V rozsahu
-50°C do + 250°C je stálý a zabrání opotřebení materiálu

ODDĚLOVAČ
AKTIVÁTOR FFOREM
1000ml5l

obj. číslo: 9450708
9450673

Weicon Oddělovač forem je bezsilikonový kluzný a oddělovací prostředek. Kombinace látek z čistých přírodních produktů zamezuje ulpění na
plastických hmotách, formách, kovech a nářadí. Oddělené díly mohou
být lakovány, potištěny nebo polepeny.
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ODDĚLOVAČ FOREM 10l

obj. číslo: 9450709

Weicon Oddělovač forem je bezsilikonový kluzný a oddělovací prostředek. Kombinace látek z čistých přírodních produktů zamezuje ulpění na
plastických hmotách, formách, kovech a nářadí. Oddělené díly mohou
být lakovány, potištěny nebo polepeny.

ODDĚLOVAČ FOREM 30l

obj. číslo: 9450710

Weicon Oddělovač forem je bezsilikonový kluzný a oddělovací prostředek. Kombinace látek z čistých přírodních produktů zamezuje ulpění na
plastických hmotách, formách, kovech a nářadí. Oddělené díly mohou
být lakovány, potištěny nebo polepeny.

CORRO OCHRANA 5l

obj. číslo: 9450711

Weicon Corro ochrana je dočasný protikorozní prostředek pro vnitřní uložení kovu. Po odpaření nanesené tekutiny se vytvoří tenčí a tužší ochranný film s vysoce účinnými ochrannými vlastnostmi proti korozi.

CORRO OCHRANA 10l

obj. číslo: 9450712

Weicon Corro ochrana je dočasný protikorozní prostředek pro vnitřní uložení kovu. Po odpaření nanesené tekutiny se vytvoří tenčí a tužší ochranný film s vysoce účinnými ochrannými vlastnostmi proti korozi.

CORRO OCHRANA 30l

obj. číslo: 9450713

Weicon Corro ochrana je dočasný protikorozní prostředek pro vnitřní uložení kovu. Po odpaření nanesené tekutiny se vytvoří tenčí a tužší ochranný film s vysoce účinnými ochrannými vlastnostmi proti korozi.
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BIO-FLUID 5l

obj. číslo: 9450714

Weicon Bio-Fluid je pryskyřice, bez kyseliny, průhledný, vysoce čistý minerální olej, speciálně určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

BIO-FLUID 10l

obj. číslo: 9450715

Weicon Bio-Fluid je pryskyřice, bez kyseliny, průhledný, vysoce čistý minerální olej, speciálně určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

BIO-FLUID 30l

obj. číslo: 9450716

Weicon Bio-Fluid je pryskyřice, bez kyseliny, průhledný, vysoce čistý minerální olej, speciálně určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

HLEDAČ NETĚSNOSTÍ 5l

obj. číslo: 9450705

Weicon Hledač netěšností slouží k rychlému, pohodlnému, spolehlivému nalezení porézních míst nebo trhlin na tlakovém vedení. Není nebezpečný ve spojení s plyny CO 2, propan-butan, acetylen, tlakový vzduch a
zemní plyn, dusík a NO 2. Není hořlavý, má korozní ochranu, nejedovatý,
neškodí pokožce, zkoušený podle DVGW.

HLEDAČ NETĚSNOSTÍ 10l

obj. číslo: 9450706

Weicon Hledač netěšností slouží k rychlému, pohodlnému, spolehlivému nalezení porézních míst nebo trhlin na tlakovém vedení. Není nebezpečný ve spojení s plyny CO 2, propan-butan, acetylen, tlakový vzduch a
zemní plyn, dusík a NO 2. Není hořlavý, má korozní ochranu, nejedovatý,
neškodí pokožce, zkoušený podle DVGW.
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HLEDAČ NETĚSNOSTÍ 30l

obj. číslo: 9450707

Weicon Hledač netěšností slouží k rychlému, pohodlnému, spolehlivému nalezení porézních míst nebo trhlin na tlakovém vedení. Není nebezpečný ve spojení s plyny CO 2, propan-butan, acetylen, tlakový vzduch a
zemní plyn, dusík a NO 2. Není hořlavý, má korozní ochranu, nejedovatý,
neškodí pokožce, zkoušený podle DVGW.

BIO-OCHRANA PŘI SVAŘ. 5l

obj. číslo: 9450674

Weicon Ochrana při svařování slouží k čištění a údržbě svařovací trysky
a k ochraně svařovaného dílu před ulpěním kapiček kovu. Na svařovací trysku se nanese ochranný prostředek a tím nemohou ulpět kapičky
kovu.

BIO-OCHRANA PŘI SVAŘ. 10l

obj. číslo: 9450675

Weicon Ochrana při svařování slouží k čištění a údržbě svařovací trysky
a k ochraně svařovaného dílu před ulpěním kapiček kovu. Na svařovací trysku se nanese ochranný prostředek a tím nemohou ulpět kapičky
kovu.

BIO-OCHRANA PŘI SVAŘ. 30l

obj. číslo: 9450676

Weicon Ochrana při svařování slouží k čištění a údržbě svařovací trysky
a k ochraně svařovaného dílu před ulpěním kapiček kovu. Na svařovací trysku se nanese ochranný prostředek a tím nemohou ulpět kapičky
kovu.

BIO-CUT 5l

obj. číslo: 9400194

Weicon Bio - Cut je řezný olej s vysokými účinky, které zahrnuje nejnovější poznatky o ochraně životního prostředí. Bio - Cut se v nezředěném
stavu nastříká na obrobek, případně natře nebo nakape.
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BIO-CUT 10l

obj. číslo: 9450717

Weicon Bio - Cut je řezný olej s vysokými účinky, které zahrnuje nejnovější poznatky o ochraně životního prostředí. Bio - Cut se v nezředěném
stavu nastříká na obrobek, případně natře nebo nakape.

BIO-CUT 30l

obj. číslo: 9450718

Weicon Bio - Cut je řezný olej s vysokými účinky, které zahrnuje nejnovější poznatky o ochraně životního prostředí. Bio - Cut se v nezředěném
stavu nastříká na obrobek, případně natře nebo nakape.

DÁVKOVAČ NA 5/10l

obj. číslo: 9450690

ČISTIČ BRZD 10l

obj. číslo: 9453920

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

ČISTIČ BRZD 30l

obj. číslo: 9450686

Čistič brzd je univerzální čistič pro automobilovou oblast. Na rozdíl od
dosavadních čističů nezůstávají po čističi brzd žádné stopy a zbytky.
Odmašťuje a čistí rychle a snadno kovy, sklo, keramiku a mnoho plastických hmot.
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ČISTIČ BRZD 5l WEICON

obj. číslo: 9400006

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

W. OCHRANA NEREZ. MATERIÁLŮ
5l

obj. číslo: 9450696

Weicon Ochrana nerez materiálů byla vyvinuta speciálně pro čištění, péči
a ochranu matných a leštěných povrchů ušlechtilé oceli v interiérech i
exteriérech. Působí antistaticky.

W. OCHRANA NEREZ. MATERIÁLŮ
10l

obj. číslo: 9450697

Weicon Ochrana nerez materiálů byla vyvinuta speciálně pro čištění, péči
a ochranu matných a leštěných povrchů ušlechtilé oceli v interiérech i
exteriérech. Působí antistaticky.

W. OCHRANA NEREZ. MATERIÁLŮ
30l

obj. číslo: 9450698

Weicon Ochrana nerez materiálů byla vyvinuta speciálně pro čištění, péči
a ochranu matných a leštěných povrchů ušlechtilé oceli v interiérech i
exteriérech. Působí antistaticky.

W 44 T 5l

obj. číslo: 9450693

Weicon W. 44 T Turbo je vysoce hodnotný produkt pro použití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby. Má vynikající kapilární efekt a zabraňuje pronikání vlhkosti.
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W 44 T 10l

obj. číslo: 9450694

Weicon W. 44 T Turbo je vysoce hodnotný produkt pro použití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby. Má vynikající kapilární efekt a zabraňuje pronikání vlhkosti.

W 44 T 30l

obj. číslo: 9450695

Weicon W. 44 T Turbo je vysoce hodnotný produkt pro použití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby. Má vynikající kapilární efekt a zabraňuje pronikání vlhkosti.

METAL-FLUID 5l

obj. číslo: 9450699

Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochraně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerezu, hliníku,
chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorách.

METAL-FLUID 10l

obj. číslo: 9450700

Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochraně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerezu, hliníku,
chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorách.

METAL-FLUID 30l

obj. číslo: 9450701

Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochraně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerezu, hliníku,
chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorách.
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DÍLENSKÝ ČISTIČ 5l

obj. číslo: 9450677

Weicon Dílenský čistič čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo,
keramiku a dřevo. Efektivně odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, saze, vosk,
nikotin, zbytky hmyzu, asfalt a dehet. Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty.

DÍLENSKÝ ČISTIČ 10l

obj. číslo: 9450678

Weicon Dílenský čistič čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo,
keramiku a dřevo. Efektivně odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, saze, vosk,
nikotin, zbytky hmyzu, asfalt a dehet. Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty.

DÍLENSKÝ ČISTIČ 30l

obj. číslo: 9450679

Weicon Dílenský čistič čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo,
keramiku a dřevo. Efektivně odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, saze, vosk,
nikotin, zbytky hmyzu, asfalt a dehet. Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty.

ČISTIČ PLASTŮ 5l -NOVÝ-

obj. číslo: 9453958

Weicon Čistič plastů díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také speciálně vhodný jako předošetření povrchů před
lepením citlivých plastů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů.
V porovnání s tradičními čistícími prostředky Weicon Čistič plastů se vypařuje beze zbytků.

ČISTIČ PLASTŮ 10l -NOVÝ-

obj. číslo: 9453960

Weicon Čistič plastů díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také speciálně vhodný jako předošetření povrchů před
lepením citlivých plastů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů.
V porovnání s tradičními čistícími prostředky Weicon Čistič plastů se vypařuje beze zbytků.
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ČISTIČ PLASTŮ 30l -NOVÝ-

obj. číslo: 9453961

Weicon Čistič plastů díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také speciálně vhodný jako předošetření povrchů před
lepením citlivých plastů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů.
V porovnání s tradičními čistícími prostředky Weicon Čistič plastů se vypařuje beze zbytků.

ODSTRAŇOVAČ ETIKET 5l -NOVÝ-

obj. číslo: 9453962

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak
citlivých lepidel. Etikety a štítky lze často odstranit jen velice obtížně.
Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické
odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance,
rýhy.

ODSTRAŇOVAČ ETIKET 10l
-NOVÝ-

obj. číslo: 9453963

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak
citlivých lepidel. Etikety a štítky lze často odstranit jen velice obtížně.
Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické
odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance,
rýhy.

ODSTRAŇOVAČ ETIKET 30l
-NOVÝ-

obj. číslo: 9453964

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak
citlivých lepidel. Etikety a štítky lze často odstranit jen velice obtížně.
Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické
odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance,
rýhy.

SIMPLY WELDING 10l KANYSTR

obj. číslo: 9453965

SIMPLY WELDING slouží jako svařovací separátor proti ulpívání kapiček
kovů a okují na svařováných dílech, hubicích a nářadí. Zabraňuje přilnutí
v okolí sváru a poskytuje i dočasnou protikorozní ochranu.
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SIMPLY WELDING 30l KANYSTR

obj. číslo: 9453966

SIMPLY WELDING slouží jako svařovací separátor proti ulpívání kapiček
kovů a okují na svařováných dílech, hubicích a nářadí. Zabraňuje přilnutí
v okolí sváru a poskytuje i dočasnou protikorozní ochranu.

BIO-ČISTIČ 10l KANYSTR

obj. číslo: 9453741

Bio-čistič - speciální alkalický čistič, na bázi vody k čištění a odmašťování
nářadí, strojů, dopravních prostředků, dílenských součástí, motorů a převodovek atd. Lze ředit až do poměru 1:40. Po vyčištění poskytuje dočasnou protikorozní ochranu.

BIO-ČISTIČ 30l KANYSTR

obj. číslo: 9453925

Bio-čistič - speciální alkalický čistič, na bázi vody k čištění a odmašťování
nářadí, strojů, dopravních prostředků, dílenských součástí, motorů a převodovek atd. Lze ředit až do poměru 1:40. Po vyčištění poskytuje dočasnou protikorozní ochranu.

SPECIÁLNÍ ČISTIČ 10l KANYSTR

obj. číslo: 9453926

Speciální čistič k radikálnímu čištění a odmaštění. Odstraňuje nejsilnější
nečistoty jako tuky, oleje, vosky, pryskyřice atd. Obsahuje korozní inhibitory, které zajišťují na čištěném povrchu dočasnou protikorozní ochranu.

SPECIÁLNÍ ČISTIČ 30l KANYSTR

obj. číslo: 9453927

Speciální čistič k radikálnímu čištění a odmaštění. Odstraňuje nejsilnější
nečistoty jako tuky, oleje, vosky, pryskyřice atd. Obsahuje korozní inhibitory, které zajišťují na čištěném povrchu dočasnou protikorozní ochranu.

