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KIT DE REPARAÇÃO 
KIT DE REPARAÇÃO 

DE CORREIAS
DE CORREIAS

 ► reparação fácil e rápida de 

 correias transportadoras 

 ► para reparação e revestimento em 

 superfícies de borracha 



líquido | com carga mineral | 
extremamente resistente contra desgaste |
resistente a temperaturas até +180ºC 
(+356ºF)

O sistema de resina epóxi WEICON GL tem 
uma alta resistência à abrasão e serve como 
proteção contra o extremo desgaste das 
superfícies. É líquido, com carga mineral e 
tem uma elevada força inicial, é resistente a 
produtos químicos.

Este sistema de resina epóxi é particularmente 
adequado para revestimento de carcaças, 
bombas danificadas, serve como proteção 
contra o desgaste em rolamentos deslizantes, 
calhas, funis, tubos, para a reparação de 
fundições, válvulas e pás de ventiladores.

O produto pode ser utilizado na engenharia 
mecânica, de aparelhos, no sector de 
projeto e muitas outras áreas da indústria. O 
WEICON GL também é adequado para criar 
uma estrutura de sistema em conjunto com 
o WEICON Cerâmico BL. Devido à diferente 
tonalidade dos dois sistemas, de proteção 
contra o desgaste, o grau de desgaste pode 
ser facilmente visível durante as inspeções e 
manutenções.

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

Easy-M
ix

Graças ao moderno sistema de mistura e dosagem 

WEICON Easy-Mix, os outros Easy-Mix podem 

ser dispensados automaticamente, misturados e 

aplicados em apenas um passo.

WEICON Easy-Mix, Sistema de 

Mistura e Dosagem

 WEICON GL 

Dados Técnicos Easy-Mix PU Cristal

Características 
Base poliuretano
Cor após endurecimento cristalino

Processamento 
Proporção de mistura resina/endurecedor 1:1
Densidade da mistura 1,13 g/cm³
Enchimento de fenda 0,1 - 4,0 mm 

Endurecimento 
Tempo de aplicação a +20°C (+68ºF) 2 - 4 min. 
Resistência ao toque (35% da força final) após 30 min.
Resistência mecânica (50% da força final) após 60 min. 
Dureza final (100%) após 12 h 

Propriedades mecânicas após o endurecimento 
Resistência à tracção DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
Resistência à tracção DIN EN ISO 527-2 20 %
Dureza Shore D DIN ISO 7619 73
Resistência média ao corte
1,5 mm DIN EN 1465  DIN EN 1465
 Alumínio  11 N/mm² 
 Aço polido 17 N/mm² 
 Aço galvanizado 12 N/mm² 
 Aço inoxidável  17 N/mm² 
 PC (policarbonato) 3,2 N/mm² 
 PMMA  2,3 N/mm² 

Parâmetros térmicos
Resistência à temperatura  -55 °C até +100 °C

WEICON GL

WEICON CERAMICO BL

EM COMBINAÇÃO COM O 
WEICON CERÂMICO BL

PERFEITO CONTROLO 
DA CAMADA

i
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 ► proteção contra o desgaste 

 e resistência à abrasão 

 ► resistente a temperaturas até +180ºC (+356ºF) 

 EASY-MIX PU CRISTAL 

Adesivo estrutural de alta resistência e de cura 
rápida à base em PU. Adequado para colagens 
transparentes e colagens de visualmente apelativas 
em plástico e vidro. Muito boa adesão a diferentes
materiais. Tempo de aplicação da 
mistura: aprox. 2-4 minutos.

 ► 50 ml
 10758050 

alta resistência | cura rápida | para ligações adesivas 
transparentes e visualmente atraentes | tempo de 
aplicação aproximadamente de 120 - 140 segundos

Características
Base epóxi
Carga carga mineral
Textura fluível
Cor após endurecimento verde

Aplicação
Proporção de mistura por peso  100:20
Proporção de mistura por volume  100:26
Viscosidade de mistura a 25 °C e 20 1/s 13.000 mPa·s
Consumo a 1,0 mm de espessura de camada 1,3 g/cm³
Espessura máxima da camada por aplicação 10 mm

Endurecimento 
Tempo de aplicação a 20°C (500 g de material) 30 min.
Aplicação repetida possível após (35 % de força) 3,5 h
Resistência mecânica após (80 % de força) 6,0 h
Dureza final após (100 % de força) 8,0 h

Propriedades mecânicas após o endurecimento 
Resistência à tração DIN EN ISO 527-2 59 MPa
Pressão DIN EN ISO 604 99 MPa
Dobragem DIN EN ISO 178 29 MPa
Dureza Shore D DIN ISO 7619 81±3
Resistência média ao corte 1,5 mm
 DIN EN 1465
 Aço 1.0338 jato de areia 12 MPa

Parâmetros térmicos
Resistência à temperatura  -35 °C até +180 °C

Dados Técnicos WEICON GL
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Composição:
Adesivo Rápido Epóxi, Espátula de Madeira, 
Pequena, Bico Misturador Quadro, Luvas em PE

 ► Set
 10550025 

 ADESIVO RÁPIDO 
 EPÓXI - SET 

 CA-REMOVEDOR 

O removedor é adequado para limpar peças de metal, 
ferramentas e muitas diferentes superfícies que entraram 
em contato com o adesivo de cianoacrilato.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

Decompõe e remove todos os tipos de adesivos
cianoacrilato.

Base Resina epóxi sem carga
Cor  transparent
Proporção de mistura resina/endurecedor 1:1
Densidade da mistura 1,15 g/cm³
Viscosidade da mistura a +20°C 8.500 mPa·s

Enchimento de fenda máximo 2 mm
Temperatura de aplicação +10 °C bis +30 °C
Temperatura de endurecimento  +6 °C bis +40 °C
Tempo de aplicação a +20°C e com 10 ml de material 3 - 4 min.
 
Resistência ao toque (35% da força final) após 30 min.
Resistência mecânica (50% da força final) após 1 h
Dureza final (100% da força) após 24 h

Pressão  DIN EN ISO 527-2  9 Mpa
Tracção DIN EN ISO 527-2 40 Mpa
Dobragem  DIN EN ISO 604 58 Mpa
Módulo E  DIN EN ISO 178 2.000 - 2.500 Mpa

Dureza Shore D DIN ISO 7619 65

Resistência média ao corte de acordo com DIN EN 1465 em
 Aço com jacto de areia 20 N/mm²
 Alumínio tratado com jacto de areia 19 N/mm² 
 PVC rígido lixado 13 N/mm² 

Resistência à temperatura  -50 °C até +80 °C

Dados Técnicos Adesivo Rápido Epóxi

Cor  transparente
Ponto de inflamação > 120 °C
Viscosidade 3 - 10 mPa·s
Densidade da mistura 1,2 g/cm³

Dados Técnicos CA-Removedor

Viscoso I autonivelante I tempo 
de aplicação muito curto I 
endurecimento rápido I transparente

 Adesivo Rápido Epóxi 

4



 ► 50 g
 10566150 
     preto

PRETO
 EASY-MIX RK-7100 

Base de Metacrilato de metilo. Resistência 
elevada, adesivo estrutural de cura rápida 
com muito boa adesão a plásticos, 
compósitos de fibra, metais, e muitos outros 
materiais. Viscosidade elevada, adequado 
para aplicação na vertical. Tempo de 
aplicação de mistura: aprox. 5 minutos.

endurecimento rápido I resistência elevada I resistente 
ao impacto I elasticidade residual

Easy-M
ix

Base metacrilato de metilo
Cor após endurecimento preto
Proporção de mistura resina/endurecedor 1:1
Densidade da mistura 0,98 - 1,02 g/cm³
Viscosidade da mistura 40.000 - 60.000 mPa·s

Tempo de aplicação a +20ºC 5 min. 
Resistência ao toque (35% da força final) após 25 min.
Resistência mecânica (50% da força final) após 60 min. 
Dureza final (100% da força) após 12 h
 
Resistência à tracção DIN EN ISO 527-2 max. 24 N/mm² 
Tensão de rotura DIN EN ISO 527-2  28 %
Enchimento de fenda máxima 0,1 - 5,0 mm
 
Resistência média ao corte de acordo com
DIN EN 1465 em:
 Alumínio  20 N/mm² 
 Aço com jacto de areia 23 N/mm²
 Aço Inoxidável  22 N/mm² 
 PC (policarbonato) 12 N/mm² 
 PMMA    9 N/mm² 
 ABS   7 N/mm² 
 PVC Rígido 12 N/mm² 
 Plástico Reforçado de Vidro 21 N/mm² 
  CFRP 22 N/mm² 
 Poliamida 6.6   1 N/mm² 

Resistência à temperatura  -55 °C até +125 °C

Dados Técnicos Easy-Mix RK-7100 Preto
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sistema de poliuretano de 2 
componentes para reparação rápida I
altamente elástico I resistente aos 
desgaste I resistente ao impacto e 
abrasão I resistente à pressão

 KIT 
- REPARAÇÃO 
DE CORREIAS

 ► reparação fácil e rápida de 

 correias transportadoras 

 ► para reparação e revestimento em 

 superfícies de borracha 
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 URETANO 85 
Pasta Poliureia
Resina de revestimento flexível com alta 
resistência ao impacto e resistência à abrasão.
Resistente à temperatura de -60°C até +100°C.

Shore-Härte: A 85

 ► 500 g
 10800005 
Conjunto de
   Trabalho

 ► 540 g
 10800540 
     Cartucho

Recomendado para 
o cartucho de 540 g 
de 2-componentes

 Pistola doseadora 2C, 10:1 

 10653491 

O Primer G é especialmente 
adequado para o pré-tratamento 
de vários materiais de borracha 
e superfícies de metal.

 Primer G 

 10809050 

 Kit Reparação de Correias 590 

► 540 g Cartucho + Primer G 50 g
 10851015 

 Kit Reparação de Correias 550 

► 500 g Conjunto de trabalho + Primer G 50 g
 10851005 

Base poliureia
Cor após o endurecimento preto
Proporção de mistura resina/endurecedor 10:100
Densidade da mistura 1,1 g/cm³
Textura pasta

Tempo de aplicação a +20 ºC 20 min. 
Resistência mecânica após 6 - 8 Std.
Resistência mecânica após a 50 ºC 60 - 90 min. 
Tempo de endurecimento final aproximado após 24 h
 
Resistência à tracção  DIN EN ISO 527-2 7,8 N/mm² 
Alongamento até rutura DIN EN ISO 527-2 470 %
Dureza Shore A DIN ISO 7619 85
Resistência ao rasgo DIN ISO 34-1 31 kN/m 

Tensão e resistência ao cisalhamento com Primer G
de acordo com DIN EN 1465 em
  Aço com jacto de areia 8 N/mm²
 Aço inoxidável com jacto de areia 8 N/mm² 
 Alumínio tratado com jacto de areia  7 N/mm² 
 Aço galvanizado 4 N/mm²

Resistência à temperatura (molhado) -60 °C até +60 °C
Resistência à temperatura (seco) -60 °C até +100 °C

Dados Técnicos Uretano 85

Base uretano
Cor  amarelado, transparente
Proporção de mistura
resina/endurecedor 32:1
Viscosidade a +25 °C
de acordo com Brookfield 40 mPa·s 
Tempo de aplicação a +20 ºC 15 min. 
Revestimento com poliuretano depois de 30 a 60 min.

Dados Técnicos Primer G
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Flexível, durável e auto-fusível.
A Fita de Reparação é
composta de plástico
reforçado com fibra de vidro
para reparações de
emergência rápidos em
interiores e exteriores.

A Fita de Reparação está contém uma resina especial que é 
ativada por contato com a água. A aplicação é fácil e rápida, 
apresenta um adesivo muito resistente em quase todas as 
superfícies.

Após 30 minutos, a fita está totalmente curada e resistente. Após 
a cura, a fita pode ser lixada e pintada. Tem uma alta resistência à 
temperatura de -50°C / (-58°F), temporariamente até +150°C
(+302 ° F).

A fita pode ser aplicada sem ferramentas adicionais e é usada 
para reparações confiáveis   e duráveis   em aplicações industriais, 
comércios especializados, em casa e no setor do campismo e 
bricolagem.

 ► 5 cm x 1,5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3,5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3,5 m
 10711036 

 FITAS REPARADORAS 

Base poliuretano
Cor após o endurecimento branca

Tempo de aplicação a +20 ºC 3 - 5 min.
Resistência ao toque
(35% da força final) após 7 - 10 min. 
Dureza final (100% da força) após 30 min. 

Pressão 150 bar
Resistência à temperatura  -50 °C a +120 °C,
  temporariamente até +150 °C

Dados Técnicos Fitas-Reparadoras
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 ADESIVO PARA 
 PÁRA-BRISAS 

Dados Técnicos Adesivo para Pára-Brisas

O Adesivo para pára-brisas WEICON é um adesivo e selante de 
1 componente, elástico, pastoso e forte à base de Polímero MS, 
que é especialmente projetado para montar vidros e vidros de 
janela. Por exemplo, o adesivo cola pára-brisas, vidros traseiros e 
laterais em camiões industriais motorizados, máquinas agrícolas e 
máquinas de construção. Também é adequado para a fabricação 
de móveis ou para instalações de  jardinagem e paisagismo.

O adesivo para pára-brisas oferece alta resistência adesiva 
em muitos materiais e cura com a humidade do ar. O adesivo 
apresenta excelente resistência ao envelhecimento e boa 
estabilidade aos raios ultravioleta. Preenche juntas, inodoro e 
livre de silicones, isocianatos, halogênios e solventes.

Adesivo e selante elástico de 1 componente para 
montagem de vidros e vidraças | Certificado ISEGA

 ► 310 ml
 13711310 

Cartucho

 ► 200 ml
 13711200 

Tubo de
 Pressão

Base 1 componente/Polioxipropileno
Densidade 1,44 g/cm³
Textura Pastoso

Tempo de formação de película* 25 min. 
Velocidade de endurecimento (nas primeiras 24 horas)  2 - 3 mm
Enchimento de fenda máxima 5 mm 
Largura máxima da fenda 25 mm

Dureza Shore A DIN ISO 7619 ± 5 42
Alongamento na ruptura DIN EN ISO 527-2 650 % 
Resistência à tracção adesiva pura  3,3 N/mm² 
Resistência média à tracção e ao
cisalhamento (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm² 
Resistência ao rasgo progressivo DIN ISO 34-1 20 N/mm²

Pintável apenas „molhado sobre
  molhado“,dentro de 3 horas
  após o aplicação do material
Resistência à temperatura  -40 °C até
  +90 °C (temporariamente 2 horas)
  até +130 °C

*clima normal +23 °C e humidade do ar relativa de 50 %
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TUBO DE PRESSÃOTUBO DE PRESSÃO

 ► aplicação sem ferramentas 

 adicionais 
 ► dispensador fácil e limpo 

 ► regulável 

Aplicação Versátil I Certificação ISEGA Transparente após endurecimento I
Certificação ISEGA

 ► 200 ml
 13303200 

Tubo de 
Pressão 
branco

 ► 200 ml
 13304200 

Tubo de 
Pressão

preto

 ► 200 ml
 13305200 

Tubo de 
Pressão

cinza

 ► 200 ml
 13308200 

Tubo de
Pressão

 Flex 310 M   Classic ®  Flex 310 M   Cristal ®

 AGORA 
 DISPONÍVEL 
 EM NOVAS 
 EMBALAGENS 

 OUTROS PRODUTOS

Base Polimero MS de 1 C
Densidade 1,44 g/cm³
Textura pastoso

Tempo de formação de película* 25 min. 
Velocidade de endurecimento (nas primeiras 24 horas) 2 - 3 mm
Enchimento de fenda máxima 5 mm 
Largura máxima da fenda 25 mm

Dureza Shore A DIN ISO 7619 42
Alongamento na ruptura DIN ISO 7619 650 % 
Resistência à tracção adesiva pura 3,3 N/mm² 
Resistência média ao corte (DIN EN 1465) 2,1 N/mm² 
Resistência ao rasgo progressivo DIN ISO 34-1 20 N/mm²

Pintável  apenas „molhado sobre molhado“,
  dentro de 3 horas
  após o aplicação do material

Resistência à temperatura -40 °C até +90 °C
  (temporariamente aprox. 2 horas)
  até +130 °C

Flex 310 M® Classic Polimero-MS

Polimero MS de 1 C
1,06 g/cm³
pastoso

10 min. 
2 - 3 mm
5 mm 
25 mm

40
300 % 
3,0 N/mm² 
2,0 N/mm² 
 19 N/mm²

apenas „molhado sobre 
molhado“, dentro de 3 horas 
após o aplicação do material

-40 °C até +90 °C
(temporariamente aprox. 
2 horas) até +120 °C

Flex 310 M® Cristal Polimero-MSDados Técnicos

*clima normal +23 °C e humidade do ar relativa de 50 %
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O NOSSO 200 ML O NOSSO 200 ML 
SOLUCIONA OS PROBLEMASSOLUCIONA OS PROBLEMAS

 ► óleo multifunções de acção múltipla 

excelente ação capilar, proteção contra a corrosão, 

repelência à água, lubrificação, conservação e limpeza 

num único produto. Adequado para ser utilizado uso como 

óleo de corte para processos de perfuração e corte.

 W 44 T   Multi-Spray ®

 ► 200 ml
 11251200 

LÍQUIDOS TÉCNICOS DE 1 LITROLÍQUIDOS TÉCNICOS DE 1 LITRO
 ► agora, quase todos os líquidos 
 técnicos estão disponíveis em 
 embalagens de 1 litro 

Talvez, encontre o seu!

ad
ic

io
na

lm
en

te 
disponível / additionally available 

www.weicon.comwww.weicon.com

 AGORA 
 DISPONÍVEL 
 EM NOVAS 
 EMBALAGENS 

Odor baunilha
Cor   amarelada
Resistência à temperatura  -50ºC até +210ºC

Dados Técnicos W 44 T®
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 DISTINÇÃO 

 DESCARNADORES 

 DE PRECISÃO 

 INOVAÇÃO GLOBAL 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

mm Ø Art.-No.

112 45
flexível
rígido

0,12 mm - 0,8 mm 51000002

112 45 0,12 mm - 0,8 mm 51001002

 Descarnador de Cabos de Precisão S 

Rápido, fácil e preciso 
descarnador de cabos 
finos e condutores

Descarnador semi-automático de cabos finos, condutores, 
ou cabos com pequenos diâmetros entre 0,12 - 0,8 mm Ø 
(3620 AWG). Rápido e seguro. Com o batente de comprimento 
escalado ajustável para diâmetros de trabalho de 5 a 45 
milímetros, o comprimento de separação desejado pode ser 
definido de forma rápida e confiável.

DBGM 20 2019 107 281.4

 ESD Descarnador de Cabos de Precisão S 

ESD = O descarnador 
de fios é adequado 
para trabalhar em áreas 
protegidas eletrostáticas

*
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 DISTINÇÃO 

 DESCARNADORES 

 DE PRECISÃO 

 DESCARNADOR DE CABOS 
 Nº 4-29 EM ESPIRAL 

Preciso e adequado para isolamentos de cabos 
flexíveis e rígidos com diâmetros de 4,5 a 29 mm.

Além do corte redondo e longitudinal, a
ferramenta também é adequada para o corte em 
espiral.

A profundidade de corte pode ser ajustada com 
facilidade e precisão. Pode ser definido com um 
botão de controlo travável em passos de 0,1 
milímetros e de 0 a 3 milímetros.

mm Ømm Art.-No.

140 136 4,5 - 29 52000029

+ Spiral
Cut

 Descarnador de Fibra Óptica 

mm Tipo de cabo Ø Art.-No.

112 45 fibra óptica 
Ø 0,125 mm

revestimento primário 
Ø 0,200 - 0,250 mm

51002002

fácil e rápido descarne do 
revestimento primário da 
fibra óptica 200 - 250 μm

► para remover revestimentos primários de
 cabos de fibra óptica Ø 0,125 mm
►  lâmina Ø 0,16 mm, abertura para inserção
 de cabo Ø 0,35 mm
►  trabalho preciso graças ao ajustável
 comprimento limite de 5 - 45 mm
►  tecnologia profissional de descarne de cabo,
 adequado para usuários destros e canhotos

Revestimento primário da 

fibra óptica  

Ø 0,200 - 0,250 mm  

(200-250 µm) 
Fibra óptica

Ø 0,125 mm (125 µm) 
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CONJUNTO PARA 
MANUTENÇÃO 
DE BICICLETAS
Seja uma viagem pela floresta, em estradas de cascalho, 
nas montanhas ou apenas no seu passeio diário na cidade 
ou para o trabalho. A sua bicicleta é uma companheira fiel, 
independentemente do clima - com sol, chuva ou neve. Para o 
ajudar a limpar e a cuidar da sua bicicleta após longas viagens, 
desenvolvemos o Conjunto de Manutenção para Bicicleta 
WEICON. O conjunto é composto por produtos especializados 
de alta qualidade e oferece tudo que você precisa para limpar, 
proteger e lubrificar a sua bicicleta.

Quer tenha uma e-bike, bicicleta de montanha, bicicleta de
cascalho, bicicleta de corrida, bicicleta de caminhada, bicicleta
de cidade, bicicleta holandesa ou bicicleta dobrável - o conjunto
é adequado para todos os tipos de bicicletas.

13 produtos BIKE CLEANER

CARE SPRAY PTFE

ASSEMBLY PASTES 

BIKE DRIVE CLEANER

MULTI-FOAM

BIKE CHAIN OIL

THREADLOCKING

PUMP-DISPENSER

TYRE LEVER

SPROCKET BRUSH

MICROFIBER CLOTH

SPONGE

GLOVES

Art.-No. 70890001
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 Limpe a bicicleta

 Espuma firme

 Limpe a direção da bicicleta

 Polimento na bicicleta

 Lubrifique a corrente da
 bicicleta

 Proteger as conexões dos
 parafusos

 Parafusos de segurança

 A
rt

.N
r. 
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3 produtos BIKE DRIVE CLEANER

CARE SPRAY PTFE

BIKE CHAIN OIL

Art.-No. 70890002
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Distribuído por:

efeito comprovado de acordo com
DIN EN 1276 e 1650

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


