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CAMPING &
CARAVAN

WEICON Producten voor

CAMPING EN
CARAVAN
Ongeacht Caravan, vouwwagen of Camper – een eigen
vakantievoertuig moet plezier brengen, en mogelijk lang te
gebruiken zijn. Daarom is het belangrijk dat, zowel de binnenals buitenkant, goed onderhouden en verzorgd wordt.
WEICON Producten ondersteunen U erbij om Uw huis op
wielen zo lang mogelijk mee te laten gaan. Het assortiment
is veelzijdig en biedt de juiste oplossing voor verschillende
toepassingen, zowel lopende het seizoen, als tijdens de
winterstalling.

Met de Schuimreiniger kunnen zowel de sanitaire
voorzieningen als ook de keuken intensief gereinigd worden.
Het oppervlak kan dan met Metal-Fluid zeer grondig
schoongemaakt worden zodat ze weer glimt.
Voor de tv, de navigatieapparatuur of de achteruitkijkcamera
is onze Beeldschermreiniger heel goed geschikt. Armaturen
of rubber onderdelen laten zich met onze Cockpit-Spray
optimaal verzorgen.

In het geval van kleine reparaties zijn er
de passende WEICON lijmen:
U kunt bijvoorbeeld de voortent met onze GMK 2410
Contactlijm repareren, plastic onderdelen met onze PlasticBond lijmen of kleine lekken met onze Universeel
afdichtspray verzorgen.
Ook handdoekenhanger of haken zijn geen probleem met ons
Montagetape. Alle schroeven aan het chassis kunnen met
WEICONLOCK® AN 302-70 geborgd worden.
Ter bescherming tegen corrosie, als smeermiddel of eignen vet
zijn, naar gelang van toepassing, onze W 44 T® Multi-Spray,
Contakt-Spray en Roestomvormer, onze Anti-Seize
Montagepasta of ons AL-W Speciaal smeermiddel.
Met onze WEICON TOOLS heeft U het juiste
stripgereedschap altijd bij de hand.
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WEICON lijm- en afdichtingsmiddelen

Reparatie - Montage - Onderhoud

Plastic-Bond
zeer goede hechting op kunststoffen |
Hoge sterkte | slagvast | restelastisch
Onze viscose structurele lijm zonder
oplosmiddelen voor het verlijmen van
plastic onderdelen.
► 24

ml
10565024

DIY
Onze
TIP

Aluminium Minutenlijm NIEUW
aluminiumgevuld | spleetopvullend |
snel uithardend | hoge
schil- en slagvastheid
Geurarme, 2-componenten, met aluminium
gevulde epoxy lijm; voor het opvullen van
gaten en scheuren, bijvoorbeeld aan
aluminiumbehuizingen, en kan voor de
reparatie van lichtmetalen velgen worden
gebruikt.

VA 100
Universele-cyanoacrylaatlijm |
middelviscoos | snelle uitharding
Het is een universeel type voor de verlijming
van metalen, kunststoffen en rubber, zowel
onderling als met elkaar.
► 12

g
12050012

► 30

► 60

► 500

g
12050060

g
12050030
g
12050500

►24 ml
10552024
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GMK 2410
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duurzaam elastisch| vochtbestendig
Het is geschikt voor flexibele en volledige
oppervlakkenverlijming van rubber met
rubber en rubber met metaal. Voortenten,
rubberboten of opblaasbare tentwand.
► 185

g
16100185
Tube

Anti-Seize

Easy-Mix PU-240
hoge sterkte | snel uithardend |
hoogviscoos | verwerkingstijd 240 sec.
Verlijmt talrijke metalen, zoals glasve
zelmaterialen, kunststoffen, polyurethanen,
epoxy’s, polyester, metalen, hout en
keramiek; hoge sterkte, snel uitharden,
hoogviscoos.
ml
10753050

Montagepasta‘s
Anti-Seize wordt als beschermings-, schei
dings- en smeermiddel gebruikt voor zwaar
belaste onderdelen gebruikt. Optimaal op
elkaar afgestemde gehaltes vaste stoffen
en geselecteerde additieven, zorgen voor
een breed toepassingsgebied.
► 120

► 50

10653050

10650005

Afgiftepistool

Quadro-mengtuit

g
26000012
Kwastpot

► 85

g
26000085
Tube

► 200

ml
26000200
Presspack

n voortent

n ee
Reparatie va
GMK 2410

Langdurige bescherming
tegen corrosie,
koudlassen en slijtage.

Contactlijm
voor de verlijming
van rubber en
metalen.

Easyix
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WEICON lijm- en afdichtingsmiddelen

Reparatie - Montage - Onderhoud

► 10 ml
30270110

WEICONLOCK® AN 302-70

►

tem
Sys
n-

►

De

►

► 20 ml
30270020
► 50 ml
30270150

medium viscositeit
hoge sterkte
moeilijk demonteerbaar
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Schroef-en boutenborging |
drinkwater- en
DVGW goedkeuring

s i g n P a t. 0

0

www.klebstoffe.com

Nach IVK-Empfehlung
geprüft durch:

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

AL-W
Speciaal smeermiddel | effectieve
bescherming tegen agressieve vloeistoffen
AL-W is geschikt voor wals- en glijlagers,
voor scharnieren, hendels en lagers,
voor spindels, getande assen, open
aandrijvingen, kettingen en kabels en bij alle
voor vetsmering toegelaten glijsnelheden.
► 400

g
26450040
► 5,0 kg
26450500

► 1,0

kg
26450100
► 25,0 kg
26450925

Montagetape / grijs
Extreem sterke hechting | voor
gladde oppervlakken |
hoge flexibiliteit
►
►
►

Draagkracht 85 kg/m
19 mm x 3 m (breedte x lengte)
Kerngrootte 40 mm

►3 m
14050319

85
kg/m

5

W 44 T® Multi-Spray
Multifunctionele olie met
W 44 T® maakt vastzittende draadeinden,
bouten, fittingen en kleppen los.
Penetreert en maakt roest los, verdringt
vocht van elektrische leidingen, voorkomt
stroomlekken en vergemakkelijkt het
starten van vochtige motoren.
WEICON W 44 T ® verhelpt piepende
en krakende geluiden van scharnieren,
lagers en alle soorten verbindingen
en koppelingen. Het reinigt vervuilde
metaaloppervlakken en laat een dunne
laag achter welke langdurig zorgt voor
bescherming tegen smeer, niet plakt en
stof afstoot en beschermt. Ook onderhoudt
het gereedschap, machines, elektrische
apparaten en mechanische precisie
materieel en houdt deze operationeel.
► 400

ml
11251400

► 500

ml
11251550
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Schuimreiniger
Krachtige universele reiniger
residuvrije reiniging
WEICON Schuimreiniger is universeel
toepasbaar en kan ingezet worden voor de
reiniging en ontvetting van waterbestendige
oppervlakken en voor het verwijderen
van vervuiling op kunststof-, glas-, en
textieloppervlakken.
Door de NSF A1-goedkeuring is onze
schuimreiniger geschikt voor gevoelige
sectoren.
► 400

ml
11209400

Citruscleaner
Universele reiniger op basis
van citroenschil-extract
Ondersteunt de desinfecterende werking
op deurknoppen en op oppverlakken.
► 400

ml
11217400
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WEICON Technische sprays

Reinigen - Onderhoud - Montage

Beeldschermreiniger

Cockpit-Spray

Zacht en zonder strepen

Onderhoudsmiddel voor het auto-interieur

WEICON Beeldschermreiniger is een
speciale reiniger voor het schoonmaken en
onderhouden van gevoelige kunststof- en
glasoppervlakken, is anti-statisch en antireflecterend.

WEICON Cockpit-Spray is een water
afwijzend onderhoudsmiddel voor alle
kunststof- en rubber onderdelen, alsmede
gelakeerde houten oppervlakken in
de automobiel branche De duurzame,
onzichtbare beschermende film voorkomt
vervuiling en creërt een eenvoudig te
onderhouden, stofafwijzende zijdeglans.

► 200

ml
11208200

► 400

ml
11400400

Metal-Fluid
Universeel inzetbaar |
reinigen | beschermen | onderhouden
WEICON Metal-Fluid is een onderhouds- en
reinigingsmiddel voor gebruik binnenshuis
van matte- en gepolijste metaaloppervlakken
en beschikt over een NSF goedkeuring
(geschikt voor de levensmiddelenindustrie).

ingen vinden

loss
Eenvoudig op

met onze
P
WEICON AP

► 400

ml
11580400

weicon.com/app
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Roestomvormer
Roestomvorming en coating
In één proces
WEICON Roestomvormer: Voor de
effectieve neutralisering van roest, onder
andere aan chassisonderdelen of de
trekhaak.
Het beschermt tegen corrosie en is geschikt
voor binnen- en buitengebruik.
► 400

ml
11155400

Contactspray

Starterspray

Bescherming van alle soorten
elektrische contacten (12 V en 220 V) |
Verdringt vocht

Voor diesel- en benzinemotoren
WEICON Starterspray is geschikt voor
het eenvoudig en veilig starten van
verbrandingsmotoren. Door een bijzondere
combinatie van materialen wordt een zekere
koude start van alle motoren mogelijk.

Het verhindert kruipstromen en spanningsverlies en houdt contacten, zekeringen,
kabelaansluitingen etc. vrij van oxidatie en
sulfidelagen.

Met name bij lage temperaturen, vochtig
weer of na een langere periode van stilstaan
van de motor, wordt Starterspray gebruikt,
daardoor wordt zowel de motor als de
accu ontzien.

► 400

ml
11152400

► 400

ml
11660400

Siliconen Spray
Smeer- en scheidingsmiddel
Beschermt rubber onderdelen tegen
verharding en zorgt voor een langdurige
scheidingsfilm, o.a. bij ritsen van het
voortent. WEICON Siliconen Spray is
temperatuurbestandig tot +250°C (+482°F).
► 400

ml
11350400

8
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WEICON Technische sprays

Reinigen - Onderhoud - Montage

Allround Afdichtspray

Lekzoekspray

overschilderbaar | watervast |
voor binnen en buiten
WEICON Allround Afdichtspray is een hechtsterke, verspuitbare
kunststof voor de afdichting van lekkages. Het is speciaal ontwikkeld
voor het afdichten van de fijnste scheurtjes en naden voor zowel
binnen als buiten.
Allround Afdichtspray hecht op vele oppervlakken zoals steen, metaal,
kunststof, hout, emaille en nog veel meer.

DVGW goedkeuring | schuimvormende
lekzoekspray volgens DIN EN 14291 |
niet brandbaar | anti-corrosief
WEICON Lekzoek Spray is geschikt voor het snelle,
comfortabele en betrouwbare opsporen van lekkages
(scheuren of poreuze plaatsen) in persleidingen.
► 400

ml
11651400

De spray is overschilderbaar, watervast, weers- en UV-bestendig.
► 400 ml
11554400

► 400 ml
11555400

► 400 ml
11553400

zwart

grijs

wit

Lijmspray
Universeel inzetbaar
WEICON Lijmspray is universeel inzetbaar en verbindt lichte
materialen met en onderling elkaar.
WEICON Lijmspray is geschikt voor het verlijmen van talrijke
materialen, zoals papier, karton, golfkarton, hout, dunne fineer,
kurk, leder, textiel, vilt, zachtschuim, rubber en schuimrubber,
kunststof folie (behalve PVC en polyethyleen) en is bijzonder
geschikt voor het verlijmen van hardschuim (bijv. piepschuim).
► 500

ml
11800500

n
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MESSERSTAHL

Qualität aus Solingen

WEICON TOOLS
Reeds sinds 1967 ontwikkelen, produceren en verkopen wij
Verwijderwerktuigen van hoge kwaliteit.

Onze er
ll
bestse

PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

www.selbst.de

No. 5
Ruimtebesparend door
tangvergrendeling
► automatische

striptang
werken door verstelbare
lengteaanslag (5 - 12 mm)
► geïntegreerde, eenvoudig toegankelijke
Zijknipper tot max. 2 mm Ø
► precies

170

Ømm

mm2

mm
107

0,2 - 6
(24 - 10 AWG)

Art.-No.
51000005

Kabelschaar No. 35
Knippen - Strippen - Krimpen
► 2-componenten

handvatten voor meer veiligheid
snijprestatie
► Messen uit roestvrij speciaalstaal

Easy Opener®

► hoge

mm
150

90

Cu/Al

Cu/Al

< 35 mm2

< 50 mm2

Art.-No.
52000035

Speciaal hefboom-gereedschap
voor krasvrije demontage van
gevoelige onderdelen
► Ideaal

voor het openen van schakelaars,
armaturen of vergelijkbare elementen
► zowel flexibel als stabiel
► 3 hefboomvlakken met verschillende
materiaalsterktes

Art.-No.

mm
180
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52800001
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!
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Precisiestripper S Nieuw
Snel, veilig en precies strippen van
dunne leidingen en draden
► Verwijderbereik

van 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
stelt zich automatisch in op elke draaddiameter
► precies werken door verstelbare
lengteaanslag van 5 - 45 mm
► professionele kabelstrip techniek voor
rechts- en linkshandigen
► Aftastsysteem

mm
112

DBGM 20 2019 107 281.4

45

Rundkabel

Ø

Art.-No.

flexibel
massief

0,12 mm - 0,8 mm

51000002

Coax-Stripper No. 1 F Plus
snel ontmantelen en strippen van coax-kabels
in één handeling
►
►

Plaatsbsparende (de)montage van compressiestekkers door
geïntegreerde open 6,5-hoeks sleutel met 11mm
Grijpstuk voor het aandraaien van F-Stekkers op de kabel

Duo-Crimp No. 300

MESSERSTAHL

strippen en krimpen
met maar een werktuig

Qualität aus Solingen

► Verwijderen

van 0,5 mm2 tot 6,0 mm2
mogelijkheden voor crimpen
(0,5 - 2,5 mm2 und 4,0 - 6,0 mm2) volgens DIN 46228-2
► Geïntegreerde, goed toegankelijke zijknipper tot 6 mm Ø
► twee

mm
160

116

mm2

Ømm

Art.-No.

mm

0,5 - 6
(20 - 10 AWG)

-

51000300

125

47

voor F-Stekkers

Ømm

Art.-No.

6,0 - 8,0

52000001
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Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
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.

e
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Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
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WEICON Ibérica S.L.

Germ
a

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

ria

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

WEICON Producten voor

Camping &
Caravan
Art.-No. 10909412

Distributie door:

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving
van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende
tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
FSM/10909401/08/20/1

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

