Kompleksowe wsparcie dla technologii
solarnych i fotowoltanicznych

51002007

Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Solarne
Specjalne narzędzie do zdejmowania osłonek oraz
ściągania izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych kabli w branży energii solarnej
- Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
- Dokładna praca dzięki optycznemu wymiarowi
długości (do 26 mm)
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 3

52000029

52002003

Narzędzie do ściągania izolacji Mini-Solar No. 3
Specjalne narzędzie do zdejmowania osłonek oraz
ściągania izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych kabli w branży energii solarnej
- Szybkie ściąganie izolacji wszelkich powszechnie
stosowanych kabli solarnych od 1,5 mm2 do 6 mm2
- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu buforowi
długości (6 - 28 mm)
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 4
mm2

Noż do kabli Nr 4-29 Spiral
Precyzyjne, szybkie i bezpieczne ściąganie osłonek
od 4,5 - 29 mm Ø.
Oprócz cięcia okrągłego i wzdłużnego nóż kablowy nadaje
się również do cięcia spiralnego.
Regulacją głębokości cięcia za pomocą nakrętki radełkowanej w skali od 0,1 mm do 3 mm bez uszkadzania warstw
spodnich.

13250002

Pistolet wyciskający, wersja PROFESJONALNA
Do klejów średnio i bardzo gęstych, kartusze do 310 ml.
Zalecany do klejów i uszczelniaczy o średniej i dużej
lepkości oraz do stali z tworzyw sztucznych. Obrotowa
głowica ułatwia klejenie pod każdym kątem.

13750290 biały
13752290 szary

Solar-Flex® MS-Polymer
WEICON Solar Flex jest mocnym, dającym się malować (na mokro) i piaskować produktem o bardzo
dobrej odporności na starzenie, dobrej odporności na
promieniowanie UV, wodę słodką i słoną. Nie zawiera
silikonów, izocyjanianów, halogenów ani rozpuszczalników. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością
wstępną oraz szybką propagacją siły adhezji, co umożliwia klejenie także na powierzchniach pionowych.
Zastępuje tradycyjne metody mocowania (śruby, nity,
wkręty) w montażu systemów solarnych i ogniw fotowoltaicznych.

30243020 20 ml
30243150 50 ml

WEICONLOCK® AN 302-43
Jednoskładnikowy anaerobowy środek klejąco-uszczelniający. Idealny do zabezpieczania śrub.
Klej ma podwyższoną lepkość, średnią wytrzymałość i jest demontowalny. Posiada atest do stosowania z wodą pitną.

10550025

Zestaw Epoxy Minute Adhesive
Kleje epoksydowy jest utwardzanymi na zimno i nie zawierającymi rozpuszczalników. Daje możliwość połączeń o
dużej wytrzymałości na rozciąganie i udar sprawia, że są
niezastąpione przy montażu i naprawach. Epoxy Minute
Adhesive jest klejem półpłynnym, samopoziomującym i
szybko utwardzalnym.
Zestaw zawiera rękawiczki PE, dysze
mieszająca QUADRO, szpachelkę drewnianą.

27000400
26000012

30572150 50 ml

WEICONLOCK® AN 305-72
Jednoskładnikowy anaerobowy środek
klejąco-uszczelniający. Idealny do rur i połączeń
kołnierzowych daje natychmiastowy efekt uszczelnienia.
Klej ma wysokość lepkość, średnią wytrzymałość i jest
demontowany.

Pasta montażowa Anti-Seize w spraju
Pasta montażowa Anti-Seize 120g
Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym
spawaniem”. WEICON Anti-Seize zabezpiecza przed
korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym, zjawiskiem
„stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami
elektrolitycznymi („zimne spawanie”).
Przeznaczony do wielu aplikacji montażowych

11000400

Cynk w sprayu - Zink-Spray
Zapewnia długoterminowa katodowa ochrona przed
korozją do powyżej 1050 godz. w teście w mgle solnym
zgodnie z DIN EN ISO 9227.
Daje możliwość dodatkowego późniejszego lakierowania.

13000310

Silicon A
WEICON A nie zawiera rozpuszczalników, posiada sieciowanie octanowe, jest mocny i trwale elastyczny, odporny
na starzenie oraz chemikalia. Posiada bardzo wysoką
elastyczność (wydłużenie zrywające powyżej 500%) i
odporność na temperatury do +200°C, ma przeznaczenie
uniwersalne.
Silicone A dobrze łączy stal, aluminium, szkło, ceramikę i
wiele innych materiałów.

11251550

W 44 T® Multi-Spray
Skuteczny olej wielofunkcyjny. WEICON W 44 T® służy
do luzowania zatartych, zablokowanych gwintów, śrub i
zaworów, penetruje i rozluźnia rdzę, wypiera wilgoć ze
styków elektrycznych, zapobiega prądom upływu i
ułatwia rozruch wilgotnych silników. W 44 T® nadaje się
również jako olej do cięcia i wiercenia. Ponadto eliminuje
hałasy takie jak skrzypienie, piszczenie zawiasów, prowadnic, łożysk i wszelkich rodzajów spoin i połączeń,
czyści zabrudzone powierzchnie metalu pozostawiając
długotrwały ﬁlm, który nie przyciąga kurzu

11555400

Spary uszczelniający Allround Sealing Spray
Allround Sealing Spray jest natryskowym tworzywem
sztucznym o wysokiej przyczepności, przeznaczonym do
likwidowania nieszczelności. Został opracowany do
uszczelniania małych pęknięć i szczelin, na zewnątrz i
wewnątrz. Produkt nadaje się do pokrywania farbą, jest
odporny na wodę, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie zawiera bituminu ani silikonów i chroni
powierzchnie metalowe przed korozją.

11152400

11210400

Electro Cleaner
Czyszczenie i odtłuszczanie podzespołów elektrycznych
i elektroniki. Dzięki specjalnej formule i zawartości
rozpuszczalników o wysokiej czystości usuwa tlenki i
warstwy siarki, osady powybuchowe jak i zabrudzenia
żywiczne oraz sadzę z podzespołów elektrycznych i
elektronicznych- mierników, narzędzi, wag, przełączników, sensorów itp

Contact Spray
Wypiera wilgoć i zapobiega stratom napięcia

11200400

Multi-Schaum
Usuwa wilgoć ze styków, zapobiega prądom upływu i
skokom napięcia. Chroni przed utlenianiem się
styków, bezpieczników, gniazd i przed osadzaniem
się siarczków. Przeznaczony jest do stosowania w
skrzynkach bezpieczników, gniazdach kontaktowych,
przełącznikach, w osprzęcie ektrycznym oraz systemach oświetlenia.

101-P-100

11202500

Cleaner Spray S
WEICON Cleaner S może być wykorzystywany do
czyszczenia i odtłuszczania powierzchni przed
gruntowaniem i malowaniem, do zmywania części
maszyn oraz w celu usunięcia smarów przed aplikacją innych produktów

Rath's PR 88, 100 ml. Krem ochronny do rąk
Suchy elastyczny oraz stabilny w chwycie ﬁlm ochronny
zabezpiecza skórę przed brudem. Chroni skórę rąk
przed zabrudzeniami od smaru, sadzy, pyłu, smoły, kleju.
Dostępny też w większych opakowaniach

107-P-125

Rath's UV protect PR UV , 125 ml. krem ochronny
Krem dedykowany osobom pracującym na świeżym
powietrzu. Posiada działania ochronne w zakresie
promieniowania UVA, UVB i UVC. Nadaje się do skóry
wrażliwe i jest wodoodporny. Produkt testowany dermatologiczne.
Dostępny też w większych opakowaniach
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