
Weicon Uvolňovač rzi a kontaktní sprej s šestinásobným působením 
uvolňuje rez, odstraňuje vodu, zajišťuje kontakt, chrání před korozí, maže 
kluzné plochy a ošetřuje kov.

Weicon Šok na rez je „chemický klíč na šrouby“ uvolní v sekundách se-
šroubování „studeným šokem“ a kapilárním působením. Je bez minerál-
ních olejů, silikonů a tuků, pracuje naprosto beze zbytku a nezanechává 
žádné stopy.

Weicon Teflonový® sprej je suchý, čistý a beztukový, dobře přilnavý a 
odolný mazací prostředek.
® Zanesená značka E.I. Du Pont 

Weicon AT-44 s Teflonem® je supersilný, najde uplatnění ve všech oblas-
tech průmyslu a dílen. Díky jeho speciálnímu účinnému složení je spoje-
no v jednom produktu ochrana proti korozi, čištění, vytlačuje vodu, maže 
a konzervuje.
® Registrovaná značka E.I. Du Pont 

Weicon AT-44 s Teflonem® je supersilný, najde uplatnění ve všech oblas-
tech průmyslu a dílen. Díky jeho speciálnímu účinnému složení je spoje-
no v jednom produktu ochrana proti korozi, čištění, vytlačuje vodu, maže 
a konzervuje.
® Registrovaná značka E.I. Du Pont 

Uvolňovač rzi a kontaktní sprej 
300ml  

 Šok na rez 400ml sprej 
  

Teflonový sprej suchý 400ml 

Univerzální sprej s teflonem 
AT44, 150ml  

Univerzální sprej s teflonem 
AT44, 400ml  
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Weicon Silikonový sprej, je kluzný a oddělovací prostředek pro výrobu a 
údržbu. Stará se o dlouhodobý otěruodolný film a zajistí kvalitní povrch.

Weicon Oddělovač forem zabraňuje s vysokým kluzným efektem ulpění 
(např. Weicon plastikových ocelí) na umělých hmotách, formách, kovech 
a nářadí. Je bez silikonu.

Weicon Sprej na řetězy a lana proniká hluboko do článků řetězů a do lan. 
Díky vysoké přilnavosti a odolnosti vůči tlaku se zřetelně zabrání pro-
dloužení, opotřebení a otěru.

Weicon Tob-Lub je syntetické, transparentní, přilnavé mazadlo pro per-
manentní lubrikaci veškerých vysoce namáhaných dílů. Lze využít i bě-
hem operace za chodu strojů.

Weicon Corro-ochrana konzervuje trvale nářadí a precizní díly z kovu pro 
vnitřní skladování a zámořskou přepravu suchým ochranným filtrem na 
způsob vosku.

Silikonový sprej 400ml  

 Oddělovač - separátor forem 
400ml sprej 

Sprej na řetězy a lana 400ml 

TOP-LUB mazací prostředek 
400ml sprej  

 CORRO ochrana 400ml sprej 
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Weicon Bio-Fluid, vysoce čistý minerální olej bez pryskyřice a kyselin k 
čištění a ochraně čistých kovových ploch. Kontakt v potravinářství, far-
macii a kosmetice je nezávadný (DAB 10).

Weicon Bio-Cut, biologicky odbouratelný vysoce výkonný řezný olej, 
umožňuje vyšší rychlost řezu, vyšší životnost jako i vyšší řezný výkon ná-
řadí.

Weicon Pěna na ochranu rukou s liposomama chrání pokožku před agre-
sivními chemickými substancemi a zabraňuje hlubšímu podráždění po-
kožky. Dermatologicky testován v ČR, obsahuje antibakteriální účinné 
látky a ošetřuje pokožku.

Weicon Tuk ve spreji bílý je vysoce účelný rozprašovací tuk pro velmi za-
těžované díly. Přísadou zvláštních zadření bránících a protikorozních pří-
sad se dosáhne dlouhé trvanlivosti. 

Speciální mazací a protikorozní ochrana i do vodního prostředí (i aplika-
ce pod vodou). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (jako slaná 
voda, odpadní voda) v námořních a vlhkých aplikacích. 

BIO FLUID sprej (pro potrav. a 
kosmet. prům.) 500ml   

 BIO CUT řezný olej 400ml sprej 
  

Ochranná pěna na ruce 150ml 
sprej 

Stříkací tuk bílý 400ml sprej 

Adhezní tuk 400ml -NOVINKA- 
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Vysoce přilnavý, dlouhodobě lpící tuk s obsahem MoS 2 odolný vůči vy-
sokým tlakům. Dlouhodobě redukuje tření a opotřebení.

Jedná se o produkt nemálo podobný Wecon Mazadlu AL-H ve spreji. 
Odolný tuk s neutrální chutí a vůní pro použití i v potravinářství, farma-
ceut. průmyslu. - pivovary, výrobny a stáčírny nápojů, masokombináty, 
mrazírny, pražírny, konzervárny - kuchyně... atd.

Weicon W44T Turbo sprej je vysoce hodnotný produkt pro všechno pou-
žití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby.

Weicon Ochrana nerezových materiálů byl vyvinut speciálně pro čištění, 
péči a ochranu matných a lesklých nerezových vnitřních a venkovních 
ploch. Působí antistaticky. 

Sprej na zvýšení přilnavosti řemenů je vynikající prostředek na ošetření 
všech druhů klínových, kulatých a plochých řemenů. 

Univerzální tuk 400ml -NOVINKA 
 

Tuk ve spreji H1 400ml -
NOVINKA-

W-44 turbo sprej 400ml 

Ochrana nerez materiálů 400ml 
sprej 

Sprej na řemeny 300ml
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Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochra-
ně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerezu, hliníku, 
chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorách; je také vhodný pro 
péči, ochraně a čištění keramiky, dřeva, skla a plastů a je registrován NSF. 

Metal-Fluid je nový a vysoce účinný produkt pro ošetření, ochranu a čiš-
tění matných, leštěných a broušených kovových povrchů, jako například 
nerez, ocel, hliník, chrom, neželezné těžké kovy. Teplotní odolnost od 
-10°C do +150°C.

Weicon Alu ochrana při broušení slouží jako chladicí mazadlo a oddělo-
vací prostředek při broušení. Vytváří na brusném materiálu bezsilikono-
vou anti-adhezivní vrstvu. 

Řada velmi úspěšných a stabilních víceúčelových plastických maziv. Základem je mýdlo 12-hydro-
xystearát lithný a prvotřídní základové ropné oleje. Použití: Víceúčelová plastická maziva vhodná 
pro použití v průmyslu i v oblasti automobilů, kde jsou doporučena lithná maziva bez EP vlastnos-
tí, pro méně zatížená ložiska, uložení a podvozky. Jsou také vhodná pro vysokotlaké centrální ma-
zací systémy v průmyslu. Vlastnosti a výhody: Velmi vysoká mechanická stabilita. Dobré čerpací 
vlastnosti i za nízkých teplot. Široký rozsah použití.

Velmi účinné tmavě šedé průmyslové a automobilní plastické mazivo s vynikajícími vlastnostmi, 
chránící před opotřebením. Skládá se z 12-hydroxystearového lithného mýdla, velmi viskózních 
minerálních olejů a mikronizovaných pevných maziv s nízkým třením. Použití: Mazivo je vhodné 
především k mazání náprav, řízení, stejnoběžných kloubů, kloubových hřídelí, náhradního kola a 
pro všeobecné použití na podvozku.

 METAL-FLUID 400ml 
 

 METAL-FLUID 700ml 
rozprašovač 

 ALU-brusná ochrana 400ml 
  

Víceúč. maz. tuk RENOLIT B2 
FUCHS 400gr 

Grafitový maz. tuk RENOLIT MO2 
FUCHS 400gr
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