
Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi 
a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do + 1450°C 
nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cemen-
tových rotačních pecích).

Všestranné mazadlo s obsahem MoS2. Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s 
vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebe-
ní. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20oC do +120oC.

Všestranné mazadlo s obsahem MoS2. Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s 
vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebe-
ní. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20oC do +120oC.

Všestranné mazadlo s obsahem MoS2. Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s 
vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebe-
ní. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20oC do +120oC.

 ASN 1000 1.0kg 
 

 MAZADLO AL-M 400g KARTUŠE 
 

MAZADLO AL-M 1kg

MAZADLO AL-M 5kg
 

A03 - ANTI-SEIZE

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon

obj. číslo: 9450400

obj. číslo: 9450410

obj. číslo: 9450411

obj. číslo: 9450412



Všestranné mazadlo s obsahem MoS2. Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s 
vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebe-
ní. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20oC do +120oC.

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účin-
ná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní 
vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu. 

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účin-
ná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní 
vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu. . 

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účin-
ná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní 
vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účin-
ná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní 
vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu. 

MAZADLO AL-M 25kg
   

MAZADLO AL-W 400g KARTUŠE
 

MAZADLO AL-W 1kg
  

MAZADLO AL-W 5kg

MAZADLO AL-W 25kg
 

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon

obj. číslo: 9450413

obj. číslo: 9450414

obj. číslo: 9450415

obj. číslo: 9450416

obj. číslo: 9450417



Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potra-
vinářské technice. 

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potra-
vinářské technice. 

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potra-
vinářské technice.

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potra-
vinářské technice. 

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluz-
ných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmys-
lu. 

MAZADLO AL-H 400g KARTUŠE

MAZADLO AL-H 1kg
 

MAZADLO AL-H 5kg
  

MAZADLO AL-H 25kg 
 

MAZADLO AL-F 400g KARTUŠE
 

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon

obj. číslo: 9450419

obj. číslo: 9450420

obj. číslo: 9450421

obj. číslo: 9450422

obj. číslo: 9450424



Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluz-
ných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmys-
lu. 

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluz-
ných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmys-
lu. 

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluz-
ných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmys-
lu. 

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluz-
ných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmys-
lu.  

Všestranné mazadlo s obsahem MoS2. Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s 
vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebe-
ní. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20oC do +120oC.

MAZADLO AL-F 350g

MAZADLO AL-F 1kg
 

 MAZADLO AL-F 5kg 

 MAZADLO AL-F 25kg 
 

MAZADLO AL-M 400ml SPREJ
 

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon

obj. číslo: 9453984

obj. číslo: 9450425

obj. číslo: 9450426

obj. číslo: 9450427

obj. číslo: 9400265



Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účin-
ná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní 
vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potra-
vinářské technice. 

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluz-
ných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmys-
lu. 

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.

MAZADLO AL-W 400ml SPREJ

MAZADLO AL-H 400ml SPREJ
 

MAZADLO AL-F 400ml SPREJ

MAZADLO AL-T 400ml
 -NOVINKA-

MAZADLO AL-T 400g -NOVINKA-
 

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon

obj. číslo: 9450418

obj. číslo: 9450423

obj. číslo: 9450428

obj. číslo: 9450409

obj. číslo: 9450405



Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání. 

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání. 

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání. 

MAZADLO AL-T 1kg -NOVINKA-

MAZADLO AL-T 5kg -NOVINKA-
 

MAZADLO AL-T 25kg -NOVINKA-

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon

obj. číslo: 9450406

obj. číslo: 9450407

obj. číslo: 9450408




