ABOUT WAICON
•
•
•
•
•

WEICON products are exported to more than 100 countries around the world
24 people work in our Export Department
at the WEICON headquarters in Münster, we speak 16 diﬀerent languages
WEICON Catalogue available in 16 languages
WEICON products available in 23 languages
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AllRound Sealing Spray
Description
WEICON Allround Sealing Spray is a sprayable
plastic with a strong adhesion for the sealing of
leaks. It has been developed especially for the
sealing of the finest cracks and seams indoors
and outdoors.
It can be used for the sealing of many diﬀerent
things, like gutters, sewage and drainage pipes,
caravans, mobile homes, boats, roofs, windows,
pool walls, pond foils, cell shafts and ventilation
shafts.
The spray is overpaintable, waterproof and
weather resistant. It protects metals against
corrosion and is free of bitumen and silicone.
Allround Sealing Spray adheres to many
surfaces, like stone, metal, plastic, wood,
enamel, and other.

รายละเอียด

สเปรย์ซ่อมรอยแตกร้าว รอยรั่ว ด้วยละอองสเปรย์ขนาด
เล็กทำให้เข้าแทรกซึมในรอยแตกร้าวได้ดี พกพาสะดวก
ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หิน, เหล็ก,
พลาสติค, ไม้, กระเบื้องเคลือบ และอีกหลายวัสดุ
มีสีพื้น 3 สี คือ สีขาว สีเทา และสีดำ สามารถทาสีทับได้
กลุ่มลูกค้า :
• งานซ่ อ มแซ่ ม รู รั่ ว ซึ ม รอยแตกต่ า งๆ ทั้ ง ภายใน
ภายนอก
• ซ่อมหน้าต่าง ประตู ห้องน้ำ ดาดฟ้า ฝ้าเพดาน
รางน้ำฝน
• ลดเวลาการซ่อมแซมลง เพิ่มอายุการป้องกันเมื่อเทียบ
กับ Sealant ชนิดอื่น

Play
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AllRound Sealing Spray

Roof Top Sealing

Play me

Corrugate Roof

Litter Bin

Sand Stone Block

Hose Crack
5

Fast-Bond Assemby Adhesive
Description
Fast-Bond structural and assembly adhesive is
strong, overpaintable, sandable, and resistant to
weathering, UV rays, freshwater and salt water. It
is free of silicone or solvents.
WEICON Fast-Bond is suitable for the bonding
of MDF panels, wood panels, chipboards, fibre
and plaster boards, concrete, marble, natural
and artificial stone, ceramics, gypsum, metals
and rigid foams.

รายละเอียด

ป้องกัน UV ทนต่อสภาพอากาศได้ดี กันน้ำ ทนอุณหภูมิ
ได้ถึง 100 องศา และไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน
ใช้ติดวัสดุ MDF, ไม้, แผ่นกระดาน, ไฟเบอร์, บอร์ด
พลาสติก, ปาร์ติเคิลบอร์ด, คอนกรีต, หินอ่อน, หินแท้,
เซรามิค, แผ่นยิปซั่ม, เหล็ก และ โฟม
สามารถทาสีทับ และขัดตกแต่งได้
กลุ่มลูกค้า :
• โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน
• ผู้รับเหมาที่ต้องรับรองผลงาน
• ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการความคงทนในการใช้งาน
• ลูกค้า DIY งานฝีมือ

Play Me
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Black Seal Special Silicon
Description
WEICON Black-Seal adhesive and sealant
is black, high-temperature resistant
(+280°C/+536°F), free of solvents, strong,
oil-resistant, grease-resistant, pressureresistant, resistant to ageing and extremely
elastic (breaking elongation of approx.
300%).
Black-Seal is suitable for bonding and
sealing in applications where particularly
high oil and grease resistance is required.
WEICON Black-Seal can be used on
gearbox, valve and casing covers, oil
sumps, water pumps, gears and axles,
flanges, tanks and containers, and in many
other areas.

รายละเอียด

Black Seal สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 280c ใช้งาน
กับน้ำมัน จารบี ทนต่อแรงดันได้ มีความยืดหยุนสูง
เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ในบริเวณที่มีน้ำมัน จารบี
เช่นในห้องเครื่อง เกียร์บ๊อกซ์ วาล์ว ปั้มน้ำ จุดใช้งาน
ที่อุณหภูมิสูง
ถื อ ว่ า เป็ น Seal เอนกประสงค์ ตั ว นึ ง ที่ ใ ช้ ไ ด้
ครอบคลุมการใช้งานหลากหลาย

Play me
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Flex 310 M® Crystal MS-Polymer
Description
WEICON Flex 310 M Crystal adhesive and
sealant is transparent, strong, overpaintable (wet
in wet), sandable, has outstanding aging stability
and good resistance to UV rays. It contains no
silicone, isocyanate, halogens or solvents.
WEICON Flex 310 M Crystal has an ISEGA
certificate and can be used as an adhesive in
food technology.
Flex 310 M Crystal can be used in plastic
processing, metal construction, tank and
apparatus engineering, in ventilation and air
conditioning systems, the electrical and lighting
industry, in exhibition stand construction and
shopfitting and in all applications where silicones
or products containing silicones are not suitable.

รายละเอียด

Sealant โปร่งใสที่มีความยึดเกาะสูง อายุการใช้งาน
ยาวนาน ทนต่อUV ไม่มีส่วนผสมของ ซิลิโคน, ไอโซไค
ยาเนต, ฮาโลเจน หรือสารละลายใดๆ
Flex 310 M Crystal ได้รับมาตราฐาน ISEGA
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วย
กลุ่มลูกค้า :
• โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน
• งานที่ต้องการโชว์จุดติดตั้ง หรือจุดที่ไม่ต้องการให้มี
สีกาว หรือ sealant
• งานติดตั้ง ซีล อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่
ไม่ต้องการให้มีจุดทึบแสง
• งานติดตั้งชิ้นงานกระจกใส ตู้กระจก ตู้ปลา
Play me
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Repair Stick
Repair Stick Steel

Repair Stick Titanium Repair Stick Aqua
high temperature resistant up to
+280°C (briefly up to +300°C)

◦
◦

for underwater applications
ceramic-filled

Play

The WEICON Repair Stick Steel can be
used in machine and system
construction, in tank construction and
apparatus engineering, in the foods,
cosmetic and pharmaceutical industries
and in many other applications.

It is suited for the permanent and wear
resistant repair and bonding of metal
parts such as tanks and pipelines,
aluminium, light metal and injection
moulded parts, shafts and slide
bearings, pumps and housings and
torn-out threads.

Ideal for quick repairs on damp and wet
surfaces and for underwater applications.

The WEICON Repair Stick Titanium can
be used in machine and system
construction, tank construction and
apparatus engineering, and in many
other industrial applications.

The WEICON Repair Stick Aqua can be
used in sanitary and heating system
construction, electrical equipment, the
maritime sector and many additional
industrial applications.

For the repair and sealing of cracks, holes,
and leaks in petrol and water tanks,
radiators, electrical switchboards, sanitary
installations and swimming pools.
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Repair Stick
Repair Stick Woods
For permanent repairs of wooden parts
with residual elasticity and without
shrinkage. For the repair of cracks and
bore holes, broken out or broken oﬀ
wooden parts and for the sealing of
joints on windows and door frames,
veneers, boards and planks, models and
wooden toys.
WEICON Repair Stick Wood can be
used in the wood and furniture industry,
in model building and in many other
applications.

สำหรับซ่อมแซม อุดรู รอยแตก หรือปั้นเสริม
วัสดุที่เป็นไม้ได้ ใช้ได้กับหลากหลายงาน ไม่ว่า
จะเป็นงานซ่อมขอบประตู หน้าต่าง, จุดยืดบาน
สวิงเฟอร์นิเจอร์, แผ่นวีเนียร์ หรือซ่อมแซม
โมเดล หรือไม้แกะสลัก
เนื้องานที่จะได้จะมีความแข็งแรง ความยึดเกาะ
สูง คงความยืดหยุ่น และไม่หดตัวเมื่อ Repair
Stick เซตตัวแล้ว

Repair Stick Concrete
Especially for quick repair and
reconditioning of all concrete, stone and
ceramic surfaces.
Fills and seals cracks and defects on
masonry, stone, concrete and ceramic
tiles and on bricks, borders, kerbstones,
statues, tombstones and ornaments. It
can also be used for the reinforcement of
pegs, screws and anchors in outdoor and
indoor areas.
The WEICON Repair Stick Concrete can
be used in the construction industry, in
gardening and landscaping, and in many
other applications.

สำหรับซ่อมแซม อุดรู รอยแตก ผนังคอนกรีต
พื้นเซรามิค กระเบื้อง อิฐ รูปปั้น
เพิ่ ม ความแข็ ง แรงสำหรั บ จุ ด ติ ด น็ อ ต สกู ร
เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ตกแต่ง แก้ไข
ต่างๆ
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Zinc Spray/ Zinc Spray Bright Grade
Description
WEICON Zinc Spray bright grade is TÜV-tested,
provides all metal surfaces with a long-lasting
cathodic corrosion protection and has a light
coulour shade which matches fresh hot-dip
galvanized coatings.
The spray forms a fast-drying, adherent
protective layer of microfine zinc flakes. The zinc
flakes form a resistant protective layer, even
under extreme weather and environmental
conditions. In the salt spray test according to
DIN EN ISO 9227, metal parts coated with
WEICON Zinc Spray did not show any signs of
corrosion after more than 550 hours.
Zinc Spray “bright grade” can be used for the
coating of welded joints and drilled holes, as a
conductive intermediate layer for spot welding
and everywhere where metal must be protected
against corrosion.

Play Me

รายละเอียด

ซิงค์สเปรย์ ที่มีส่วนผสมของ Zinc (approx. 99,9%
Zn / approx. 99,5% Al) ให้สีใกล้เคียงกับ RAL
9006, “Fresh hot-dip galvanisation”
ทนอุณหภูมิสูงถึง 300 C ผ่านการทดสอบการ
กัดกร่อนยาวนานต่อเนื่องกว่า 1,050 ชั่วโมง (550
ชั่วโมงสำหรับ Bright Grade) ซึ่งมากกว่า 10 ปี
เมื่ออยู่ในสภาวะจริง ใช้งานง่าย ใช้งานเฉพาะจุดได้
เช่นจุดเชื่อม จุดเจาะ หรือบริเวณที่ต้องการการ
ป้องกันการกัดกร่อนในการใช้งาน
กลุ่มลูกค้า :
• งานซ่อมบำรุงด่วน
• ซ่อมแซม เก็บงาน ในจุดที่มีการเชื่อมต่อ ให้
คุณสมบัติเดียวกับชุบ HDG
• ใช้ในกลุ่มงานที่ต้องการเพิ่มอายุการใช้งาน งาน
โครงสร้างเหล็ก, เสาไฟฟ้า, น๊อต สกูรต่างๆ

Play Me
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Stainless Spray
corrosion-resistant and eﬀective surface coating

Description
WEICON Stainless Steel Spray is a chemical,
corrosion, and weather resistant surface
coating on the basis of acrylic resin and
stainless steel pigments. It is temperature
resistant up to +300°C (+572°F) for short
periods of time.
Stainless Steel Spray can be used wherever a
resistant and eﬀective protective layer is
required. The alloy is comprised of e.g.
chromium, nickel and manganese.
WEICON Stainless Steel Spray can be used to
repair damaged stainless steel parts on truck
bodies, silos and pipelines, and outdoor
applications. It can also be used for decorative
purposes and for the optical refinement of
glass, wood, stone, ceramics and most plastics.

รายละเอียด

สเตนเลสสเปรย์ ที่มีส่วนผสมของ stainless steel
alloy 98,5 % ให้สีใกล้เคียงกับ RAL 9007,
stainless steel metallic แบบด้าน
ทนอุณหภูมิสูงถึง 300 C ผ่านการทดสอบการ
กัดกร่อนยาวนานต่อเนื่องมากกว่า 200 ชั่วโมง ใน
สภาวะจริง ใช้งานง่าย ใช้งานเฉพาะจุดได้ เช่นจุด
เชื่อม จุดเจาะ หรือบริเวณที่ต้องการการป้องกันการ
กัดกร่อนในการใช้งาน
กลุ่มลูกค้า :
• งานซ่อมบำรุงด่วน
• ซ่อมแซมท่อ ไซโล อุปกรณ์สเตนเลส
• ใช้ในงานตกแต่ง บนพื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว ไม้ หิน
เซรามิค รวมไปถึงพื้นผิวพลาสติก

12

Leak Detection Spray
Description
WEICON Leak Detection Spray does
not form any hazardous compounds
with carbon dioxide (CO2), propane,
butane, acetylene, oxygen, city or
natural gases.
Leak Detection Spray can be used
wherever compressed air, natural or
liquid gas is processed, and wherever
leaky points can occur on fittings,
threated joints, and connections. It
greatly contributes to the safety of
pneumatic brakes and gas lines.

Play me

◦
◦
◦

Non flammable, anticorrosive,
DIN-DVGW-tested,
foam-forming leak detector according to DIN EN 14291

สเปรย์ตรวจสอบจุดรั่ว สำหรับงานลม ก๊าซต่างๆ
รวมไปถึงตรวจจุดรั่วไหล จากข้อต่อ จุดเชื่อมใน
ระบบ
สามารถใช้ได้กับ คาร์บอนไดออกไซด์, โพรเพน,
บิวเทน, อะเซไทรีน, ออกซิเจน, ก๊าซธรรมชาติ
โดยไม่ก่อนให้เกิดก๊าซอันตราย
ใช้งานง่าย ไม่เลอะเทอะ และไม่ทิ้งคราบ ใช้
ตรวจสอบเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก ประหยัดกว่า
ระบบหยอดเมื่อเทียบจำนวนจุดการใช้งาน
กลุ่มลูกค้า :
• งานตรวจสอบจุดรั่ว
• บริษัท ช่าง ผู้รับเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ท่อลม
ก๊ า ซ และอุ ป กรณ์ ที่ มี โ อกาสรั่ ว ไหลของ
ของไหลภายใน
13

Pipe Repair Kit
Description
It comprises one WEICON Repair Stick Steel, a special repair tape
made of fibreglass-reinforced plastic, assembly instructions and a
pair of protective gloves.
Within 30 minutes, the tape is fully cured and hard-wearing.
Due to the fabric properties of the tape, the resulting high flexibility
and the simple processing, the repair kit is particularly suitable for
sealing leaks in bends, T-pieces or in spaces diﬃcult to access.
It can be used on many diﬀerent surfaces such as stainless steel,
aluminium, copper, PVC, many plastics, fibreglass, concrete,
ceramics and rubber.
Play me

ชุดซ่อมท่อสำเร็จรูป สามารถซ่อมแซมท่อ จุดรั่วได้ภายใน 30 นาที ไม่ต้อง
ใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม
ใช้ซ่อมท่อ สเตนเลส, ทองแดง, อลูมิเนียม, PVC, พลาสติก, ไฟเบอร์กลาส,
เซรามิก และยาง
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Anti-Seize
Description
WEICON Anti-Seize is used as a protecting, separating and lubricating agent
for highly stressed parts. Ideally compatible solid contents and selected
additives enable a wide range of usage. Temp resistance -180 c to 1,400 C
Anti-Seize protects against corrosion, seizure and wear, stick-slip phenomena,
oxidation, fretting corrosion and electrolytic reactions (cold welding).
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Contact VA 1401
◦

Description
WEICON Contact VA 1401 has medium viscosity
(100-150 mPa•s) and hardens quickly. It shows
good results on fabric, paper, cardboard,
c a r t o n s , f o a m r u b b e r a n d l a rg e - p o re d
elastomers. VA 1401 is a universal type for the
bonding of metals, plastics and rubber, both to
themselves and among each other.

กาวอเนกประสงค์ แห้งเร็ว สามารถใช้ได้บน
หลากหลายวัสดุ ไม่่ว่าจะเป็นผ้า กระดาษ
กระดาษแข็ง โฟม ยาง

◦
◦

Cyanoacrylate Adhesive
for rubber and plastics
medium viscosity
fast-curing

ยังสามารถใช้ต่อวัสดุต่างชนิดกันได้ดีอีกด้วย

Play me
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Weicon Tools

Play me
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Weicon Tools

Cable Strippers

Wire Strippers

The WEICON TOOLS Cable Strippers have
been developed for reliable, precise, safe and
fast stripping of many different cable types. For
our Cable Strippers the patent EU.Pat.no.
1117163 exists for the working range 4 - 28 mm.

Wire Stripping for all common flexible and solid
conductors. The scanning system automatically
adjusts to the respective conductor cross-section
and thus permits fast and precise stripping and
stripping.

The Stripping Tools allow safe and convenient
stripping of many different cables. The flexible tools
can be used reliably even in hard-to-reach places
and always deliver precise results.

Please Click
on Image for
video

Multi Purpose Strippers
WEICON TOOLS Multi Purpose Strippers perform
various functions: Round cut, longitudinal cut,
stripping and cutting. With just one tool,
professional stripping is possible.

Stripping Tools

Tools for the Solar Industry
Special tools for dismantling and stripping of
all common cables in the solar sector.
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