
TECHNINIAI DUOMENYS WEICONLOCK 

TIPAS 
Paveikslėli

s 
Pritaikymas Ypatybės Spalva 

Sujungimo 
dydis iki 

Tarpelio dydis 
(mm.)max iki 

Pilnas 
sustingimo 
laikas (val.) 

Temperatūrinis 
atsparumas 0C 

AN 302 – 21 
 

Varžtų fiksavimas 
mažas stiprumas 

mažas klampumas 
violetinė M 12 0,10 3 – 6 -60    +150 

AN 302 – 22  
 

Varžtų fiksavimas 
mažas stiprumas 

mažas klampumas 
fioletinė M 36 0,20 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 41  
 

Varžtų fiksavimas 
vidutinis stiprumas 
mažas klampumas 

mėlyna M 12 0,10 ~ 3 -60    +150 

AN 302 – 42  
 

Varžtų fiksavimas 
vidutinis stiprumas 

vidutinis klampumas 
mėlyna M 36  0,20 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 43  
 

Varžtų fiksavimas, KTW sertifikacija 
vidutinis stiprumas 

aukštesnis klampumas 
mėlyna M 36 0,25 1 – 3  -60    +150 

AN 302 – 60  
 

Varžtų fiksavimas pasyvių metalų – 
greitas kietėjimas be aktyvatoriaus 

didelis stiprumas 
vidutinis klampumas 

žalia M 20 R3/4“ 0,15 2 – 4  -60    +180 

AN 302 – 62  
 

Varžtų fiksavimas 
tvirtas 

aukštas klampumas 
raudona M 36 0,25 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 70  
 

Varžtų, sąsagų fiksavimas 
didelis stiprumas 

vidutinis klampumas 
žalia M 20 R1/2“ 0,15 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 71  
 

Varžtų, sąsagų fiksavimas 
didelis stiprumas 

vidutinis klampumas 
raudona M 20 R1/2“ 0,15 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 72  
 

Varžtų, , sąsagų fiksavimas, atsparus 
aukštai temperatūrai 

didelis stiprumas 
aukštesnis klampumas 

raudona M 56 R2“ 0,30 5 – 10  -60    +230 

AN 302 – 90  
 

Varžtų fiksavimas po sujungimo 
didelis stiprumas, labai 

mažas klampumas 
žalia M5 kapiliaras 0,07 ~ 3  -60    +150 

AN 302 – 25  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė) 
mažas stiprumas 

didelis klampumas 
ruda M 80 R3“ 0,30 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 45  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė) 
vidutinis stiprumas 
didelis klampumas 

mėlyna M 80 R3“ 0,30 3 – 6 -60    +150 

AN 302 – 75  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė) 
didelis stiprumas  

didelis klampumas 
žalia M 80 R3“ 0,30 3 – 6  -60    +150 

AN 302 – 77  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė) 
didelis stiprumas  

didesnis klampumas 
raudona M 36 0,25 6 – 12  -60    +150 

AN 302 – 80  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas pasyvių metalų – 
greitas kietėjimas be aktyvatoriaus 

didelis stiprumas  
didesnis klampumas 

žalia M 36  0,20 2 – 4  -60    +180 

AN 305 – 11  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas  
DVGW / KTW sertifikacija 

vidutinis stiprumas  
didelis klampumas 

balta M 80 R3“ 0,40 5 – 10  -60    +150 

AN 305 – 42  
 

Hidraulinių ir pneumatinių sistemų 
sujungimams 

vidutinis stiprumas  
vidutinis klampumas 

ruda M 20 R3/4“ 0,15 2 – 4  -60    +150 



AN 305 – 72  
 

Vamzdžių ir flanšų fiksavimas (tarpinė) 
[su PTFE], DVGW/KTW 

vidutinis stiprumas  
didelis klampumas 

balta M 80 R3“ 0,40 5 – 10 -60    +150 

AN 305 – 77  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė), 
BAM sertifikacija 

vidutinis stiprumas  
didelis klampumas 

geltona M 80 R3“ 0,50 1 – 3  -60    +150 

AN 305 – 86  
 

Sriegtų vamzdžių fiksavimas (tarpinė) 
[ypač stiprus] 

didelis stiprumas  
didesnis klampumas 

raudona M 56 R2“ 0,30 12 – 24  -60    +150 

AN 306 – 01  

 
Cilindrinių sujungimų fiksavimas  

didelis stiprumas  
mažas klampumas 

žalia M 12 0,10 2 – 4  -60    +150 

AN 306 – 03  

 
Cilindrinių sujungimų fiksavimas 

didelis stiprumas  
mažas klampumas 

žalia M 12 0,10 2 – 4  -60    +150 

AN 306 – 10  

 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas pasyvių metalų 
– greitas kietėjimas be aktyvatoriaus 

didelis stiprumas  
mažas klampumas 

žalia M 20 R3/4“ 0,15 2 – 4  -60    +180 

AN 306 – 20  
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas 
DVGW / KTW 

didelis stiprumas  
didesnis klampumas 

žalia M 56 R2“ 0,20 ~ 24 -60    +200 

AN 306 – 30 
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas pasyvių metalų 
– greitas kietėjimas be aktyvatoriaus 

didelis stiprumas  
didesnis klampumas 

žalia M 36 0,20 2 – 4  -60    +180 

AN 306 – 38  
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas esant 
dinaminei apkrovai, greitas stingimas 

didelis stiprumas  
vidutinis klampumas 

žalia M 36 0,20 1 – 3  -60    +150 

AN 306 – 40  
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas, 
atsparus aukštai temperatūrai 

didelis stiprumas  
vidutinis klampumas 

žalia M 20  0,15 ~ 24 -60    +200 

AN 306 – 41  
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas 
vidutinis stiprumas  

vidutinis klampumas 
geltona M 20 0,12 3 – 6  -60    +150 

AN 306 – 48  
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas, 
atsparus aukštai temperatūrai 

didelis stiprumas  
vidutinis klampumas 

žalia M 20  0,15 2 – 4  -60    +175 

AN 306 – 60  
 

Cilindrinių sujungimų fiksavimas, idealus 
išdilusios guolevietės remontui 

didelis stiprumas  
didelis klampumas 

sidabrinė R2“ 0,50 3 – 6  -60    +150 

AN 305 – 10  
 

Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – 
atsparus aukštai temperatūrai 

didelis stiprumas  
didelis klampumas 

oranžinė ---- 0,50 6 – 12  -60    +200 

AN 305 – 18 
 

Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – 
atsparus aukštai temperatūrai 

didelis stiprumas  
didelis klampumas 

raudona ----   -60    +200 

AN 305 – 72  
 

Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas (su 
PTFE), DVGW / KTW 

vidutinis stiprumas  
didelis klampumas 

balta M80 R3“ 0,40 5 – 10  -60    +150 

AN 305 – 73  

 

Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – 
lengvas dalių atskyrimas 

mažas stiprumas  
didelis klampumas 

šviesiai 
žalias 

---- 0,30 ~ 12 -60    +150 

AN 305 – 74  
 

Flanšo hermetizavimas, tarpinės sudarymas – 
atsparus aukštai temperatūra 

didelis stiprumas  
didelis klampumas 

oranžinis ---- 0,50 ~ 12 -60    +180 

ACTIVATOR F 
Sumažina WEICONLOCK stengimo laiką ir užtikrina gerą 

sukibimą su neaktyviais metalais. 
---- ---- ---- 

150 ml (purškiama talpa) 
1000 ml (skystis) 



 
 
 
PTFE – sudėtyje yra teflono. 
DVGW – Sertifikuotas naudoti dujų sistemoje. 
KTW – Sertifikuotas naudoti geriamo vandens tiekimo sistemoje. 
BAM – Sertifikuotas naudoti dujiniuose ir slėgiminiuose (iki 10 bar) sistemose iki +60 0C 
temperatūroje. 

 
 
 
 
 
 

Cleaner Spray S Nuvalo ir nuriebalina visas klijuojamas dalis  ---- ---- ---- 
500 ml (purškiama talpa) 

5, 10, 30 ltr talpos 

Sealant and Adhesive 
Remover 

Pašalina (pagerina nuvalymą) tarpines, klijus, laką ir įvairius 
dažus 

---- ---- ---- 400 ml (purškiama talpa) 

Hand protective Foam  
Apsaugo nuo žalingų ir ardančių odą chemikalų („nematomos 

pirštinės“) 
---- ---- ---- 150 ml (purškiama talpa) 

Aktyvūs metalai 
(greitas stingimas) 

Pasyvūs metalai 
(sulėtintas stingimas) 

Bronza Nerūdyjantis plienas 

Plienas Aliuminis 

Varis Nikelis 

Geležis Cinkas 

Žalvaris Auksas 

 Oksiduoti ir chromuoti paviršiai 

 Anodiniai padengimai 

 Plastikai ir keramika 

Visi WEICONLOCK panaudojimai yra efektyvesni 
naudojant kartu su AKTIVATOR F 


