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في جميع أنحاء العالم

فايكون

منتجات خـاصة 

لإلنتاج

والتصليح 

والصيانة

فايكون ®WEICON ينتسب هذا اإلسم إلى منتجات عالية اجلودة، تستخدم 

بنجاح منذ سنوات طويلة في جميع فروع اإلنتاج والتصليح والصيانة . إنها 

منتجات تخدم مؤسستكم وتساعدكم على حل كثير من املشاكل التي 

تصادفكم في العمل.

تشارك شركتنا باستمرار في املعارض احمللية والعاملية، وما تالقيه من صدى 

إيجابي من قبل عمالئتا يشجعنا على التطوير والتحسني املستمرين ملنتجاتنا 

وخدماتنا طبقا ألحدث املتطلبات العملية والوقاية البيئية.

إضافة لذلك تقدم شركتنا منتجات مستحدثة ومطورة وفقاً الحتياجات 

األسواق، إن التقنية العالية ملنتجاتنا وسرعتنا في التفاعل مع األسواق هي 

نتيجة اخلبرة الطويلة للعاملني بالشركة وللحيوية التي متيز إدارتها, وصادراتنا 

ألكثر من 60 دولة في العالم هي دليل على جودة منتجاتنا ورضا عمالئنا وتأكيد 

على صحة نهجنا في العمل:

جودة ، وقدرة ، وسعرمناسب.

وتكفل شبكة التوزيع الواسعة االنتشار وجود �الرجل بالقرب منكم�  ليقوم 

بتلبية طلباتكم مبسؤولية وسرعة، وليعمل معكم سوياً على إيجاد احللول. 

يقع املركز الرئيسي لشركتنا مبا تضمه من مبان عصرية لإلدارة واإلنتاج مبدينة  

مونستر بوالية وستفاليا األملانية.

ومنذ األول من آذار عام 2005 أصبح لدينا فرعاً خاصاً بشركتنا في مدينة دبي 

باإلمارات العربية املتحدة.

في الصفحات التالية نقدم لكم حملة أولية لبرنامجنا، ونسعد بتقدمي املزيد من 

املعلومات عند الطلب.

إدارة الشركة
جيرد فايدلينج     و     رالف فايدلينج
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 أنظمة لواصق
مركبات ثنائية

بالستيك حديد صلب

املادة املثالية

للتصليح

 والصيانة

وإنتاج األدوات والقوالب

1

فايكون 
بالستيك حديد صلب

هذه املادة مثالية للتصليح السريع 

والدائم وللصق وترميم وطالء املواد 

اتلفة بسرعة وجودة عالية وبسعر 

قليل.

فايكون بالستيك - حديد صلب يتكون 
من راتينج إبوكسي ثنائي التركيبة، ال 

ينكمش بقدر ملحوظ بعد استعماله 

وتصلبه. 

وميكن معاملته بعد تصلبه  معاملة 

املواد الصلبة، ويستخدم في تطبيقات 

عديدة. كما ميكن مزجه مبواد مختلفة 

مثل األلومنيوم واحلديد الصلب أو 

مبواد معدنية أخرى فتجعله صاحلاً 

للتطبيقات التكنولوجية.

ويوجد لهذه املادة أنواع ذات درجات 

لزوجة مختلفة وأخرى تتحمل درجات 

احلرارة العالية ومقاومة عالية ضد 

التآكل.

 ومتتاز جميع هذه األنواع أيضا مبقاومة 

عالية ضد األوساط الضارة.

A فايكون
معجون ممزوج باحلديد مخصوص 

ملعاجلة التآكل والتلف الناجم عن 

الصدأ في صهاريج املياه، ولتصليح 

األنابيب وقطع الصب واألغلفة املعدنية 

وأجزاء اآلالت. ويستخدم كذلك 

لصناعة القوالب والنماذج وإلنتاج 

األدوات اليدوية وأجهزة التثبيت.

B فايكون

سائل ممزوج باحلديد يستعمل لصناعة 

القوالب والنماذج، وإلنتاج أدوات الورش 

وأجهزة التثبيت وشابلونات الرسم، 

وهو يستعمل كذلك لسد الفقاقيع 

واملسام الناشئة أثناء عملية صب 

املعادن ولإلصالحات األخرى املشابهة.
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 أنظمة لواصق
مركبات ثنائية

بالستيك حديد صلب

املادة املثالية

للتصليح

 والصيانة

وإنتاج األدوات والقوالب

1

   2F فايكون
سائل، ممزوج باأللومنيوم

يستعمل لصب النماذج والقوالب 

وشابلونات الرسم، وكذلك إلنتاج 

األطرزة الدليلية وأجهزة التوقيف، كما 

يستخدم لصب االنخفاضات لفحص 

الدقة، وصب أجهزة التثبيت ملاكينات 

اللحام الفوق صوتية.

   SF فايكون
معجون، ممزوج باحلديد، سريع التصلب

مخصص للتصليحات والترميمات 

السريعة (مثل األنابيب الراشحة 

واألغطية وعلب التروس) وملساند 

االرتكاز وكذلك إلنتاج أجهزة التثبيت.

   WR فايكون
سائل، ممزوج باحلديد، يقاوم التآكل

 يستعمل لتصليح محاور احلركة، 

وصب املساند وأدوات التقطيع والتخرمي. 

ويستخدم أيضا إلنتاج مناذج التنظير 

وقوالب الضغط، وكذلك لصب قواعد 

املاكينات واألساس.

  BR فايكون
معجون، ممزوج بالبرونز

هذا املعجون يستخدم مللئ الفقاقيع 

وإلصالح وحتسني األجزاء البرونزية 

واملصنوعات الكبيرة املصبوبة من 

البرونز (مثل رفاصات السفن).

 C فايكون
سائل، ممزوج باأللومنيوم

يستخدم لصب القوالب اتلفة (مثل 

القوالب الفراغية والقوالب الرغوية)، 

وإلنتاج أجهزة التثبيت وأدوات العمل 

(مثل أدوات احلقن) التي تتعرض لدرجات 

حرارة عالية. 

يتحمل درجات حرارة تصل إلى + 220 

درجة مئوية.

 F فايكون
معجون، ممزوج باأللومنيوم

يستخدم لسد الفقاقيع الناجتة أثناء 
الصب وإلصالح وترميم األجزاء املعدنية 
(مثل األجزاء املصبوبة بالضخ، واحلوامل 

املعدنية) .
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1

   WR2 فايكون
معجون، ممزوج مبواد معدنية، يقاوم 

التآكل

إلصالح منشآت الضخ وقضبان النقل 

وسكك اإلنزالق، وحيثما تتسبب حركة 

الدحرجة واإلنزالق في استهالك األجزاء. 

كما يستخدم هذا املزيج لتبطني 

أغطية املضخات واحملاور الطنبورية 

والشفيرات.

   HB 300 فايكون
معجون، ممزوج باحلديد

ملوق (معجون) صالح لالستخدام أيضا 

على املساحات الرأسية بطريقة سهلة 

وعملية للغاية.

اخلليط بنسبة 1 : 1 وهو يتحمل درجات 

احلرارة املرتفعة حتى + 280 درجة مئوية.

 TI فايكون
معجون، ممزوج بالتيتانيوم

تستعمل األنواع التي حتتوي على 

التيتانيوم بصفة خاصة لإلصالحات 

التي يجب أن تتحمل الضغوط 

العالية ويكون لها مقاومة عالية ضد 

الكيماويات، مثل إصالح املضخات 

والصمامات واأللواح االستهالكية 

والكراسي البلي واحملاور واملراوح 

،كما  تستخدم أيضا لتبطني أغطية  

املضخات واملساند املنزلقة وغيرها. 

   BL فايكون اخلزف
سائل للدهن، ممزوج بالسامور 

وسيليكات الزركونيوم 

يستخدم هذا السائل إلعطاء األسطح 

قدرة على حتمل التآكل واالستهالك، 

كما يستعمل وقائيا بعد إجراء 

اإلصالحات فيقلل من قابليتها للتآكل، 

ويدخل ضمن ذلك األجزاء املصبوبة 

والصمامات وريش املراوح وغيرها.

   UW فايكون
معجون، ممزوج بالتيتانيوم

هذه فئة خاصة من معجونات 

التيتانيوم تتميز بصالبة عالية، وهي 

مبتكرة لالستعمال على األسطح 

الرطبة واملبتلة حتى أنها تستخدم 

أيضا حتت املاء، ولذلك فهي تستخدم 

بصفة أساسية في اإلصالحات 

والترميمات في ااالت البحرية واملالحة 

النهرية.

 أنظمة لواصق
مركبات ثنائية

بالستيك حديد صلب

املادة املثالية

للتصليح

 والصيانة

وإنتاج األدوات والقوالب
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   W فايكون اخلزف
معجون، ممزوج مبواد معدنية 

ذو مقاومة عالية ضد التآكل ويتحمل 

درجات احلرارة العالية التي تصل إلى 

+ 260 درجة مئوية (ملدة قصيرة). وهو 

يعطي لألسطح طبقة واقية بيضاء 

اللون ذات مقاومة عالية ضد التآكل 

واالستهالك، كما مينحها مقاومة ضد 

الكيماويات.

   ST فايكون
معجون، ممزوج بالفوالذ الصلب 

ملوق عال القيمة ضد الصدأ، يطبق في 

أحوال كثيرة إلصالح وترميم أجزاء اآلالت 

واملعدات املصنوعة من الفوالذ الصلب.  

يَّة) غِ مْ يَّةٌ صَ وِ ضْ فايكون راتينج الصب (مادَّةٌ عُ
MS 1000

سائل ال يحتوي على إضافات 

إستخداماته شاملة ألعمال الصب 

ولصق طبقات الشرائح، وهو يتميز 

فوق ذلك بقدرة هائلة على االختالط 

باملواد اتلفة واإلمتزاج بها، كما ميكن 

إستخدامه كمادة للتبطني الداخلي

فايكون يوريثان   

راتينج مرن يستخدم للصب ولتغطية 

األسطح، يحتوي بصفة أساسية على 

مادة البولي يوريثان، يتميز بقدرة عالية 

على حتمل الصدمات والتآكل.

ذو قدرة عالية على االلتصاق مبختلف 

املواد مثل املعادن واخلرسانة واملطاط 

واخلشب واأللياف الزجاجية وغيرها، 

كما ميكن استخدامه كطبقة مرنة 

مع املنتجات األخرى من نوع فايكون 

بالستيك � حديد صلب. 

 أنظمة لواصق
مركبات ثنائية

بالستيك حديد صلب

املادة املثالية

للتصليح

 والصيانة

وإنتاج األدوات والقوالب
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1

جديد

فايكون قضبان تصليح   

سهلة االستخدام: تقطع، وتعجن، ثم 

ل حسب الطلب. تشكّ

فايكون قضبان تصليح تتحمل درجات 
احلرارة العالية من - 35 مئوية إلى + 120 

درجة مئوية (وملدة قصيرة حتى + 150 

درجة مئوية).

فايكون النحاس ذو فاعلية سريعة 
ً (خالل 4 دقائق)، ويستخدم لسد  جدا

الشقوق ومنع التسرب والرشح.

فايكون املاء مثالي إلصالح األسطح 
الرطبة واملبتلة، وكذلك لألشغال حتت 

املاء.

فايكون اخلشب ذو عمر طويل، 
يستخدم في ترميم األجزاء اخلشبية 

وهو يحتفظ بشيء من املرونة بعد 

استخدامة. 

فايكون احلديد الصلب خاص 
لإلصالحات السريعة الصلبة، 

ويستخدم كذلك للصق أجزاء احلديد 

الصلب ومعادن أخرى.

فايكون األلومنيوم يستخدم في 
اإلصالحات التي يجب أن تقاوم الصدأ، 

ويستخدم كذلك للصق األجزاء 

املصنوعة من األلومنيوم واملعادن 

األخرى.

فايكون التيتانيوم يستخدم في 
اإلصالحات التي تتحمل درجات حرارة 

عالية والتي تقاوم التآكل، وكذلك 

للصق األجزاء املعدنية. وهو يتحمل 

درجات احلرارة العالية حتى + 280 درجة 

مئوية (وملدة قصيرة حتى + 300 درجة 

مئوية).

فايكون قضبان تصليح البالستيك 
خاص لالصالحات طويلة العمر مع 

االحتفاظ بشيء من املرونة، كإصالح 

األجزاء املصنوعة من البالستيك* 

 CFRP, GFRP) ومن ألياف البالستيك

واأللياف الزجاجية)، وكذلك تستخدم 

للصق األجزاء املعدنية، مثل: 
!   األنابيب وأقواس األنابيب  

!   املثبتات املعدنية والشفيرات
!   صهاريج املياه 

!   إطارات النوافذ واألبواب
!   املضخات وأغطيتها
!   البطائن واملصدات

* بخالف بعض األنواع مثل البولي إثيلني والبولي بروبلني والتيفلون وغيرها.

أنظمة لواصق 
مركبات ثنائية

قضبان تصليح

احلل السهل

 جلميع أشغال

 التصليح

 والصيانة 
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1
أنظمة لواصق 
مركبات ثنائية

لواصق إبوكسي 

سريعة

آمنة

إقتصادية

فايكون لواصق إبوكسي

تتصلب على البارد، وهي أنظمة لواصق 

ثنائية التركيب خالية من املذيبات، 

وتتميز بقدرة لصق فائقة.

تلصق املواد بقدرة فائقة و تتحمل 

السحب والتطريق، ولذا يكون 

أستخدامها مثالياً في التركيب 

والتصليح واإلنتاج. كما تستخدم 

بصفة خاصة في التركيبات 

املستحدثة ومع مواد مختلفة، مثل:

! املعدن، البالستيك الصلب

! مصنوعات ألياف البالستيك 

    (CFRP, GFRP واأللياف الزجاجية        

     وغيرها)

!   اخلزف والزجاج واألحجار واخلشب 

     غيرها،

التي تتطلب مواصفات عالية املستوى 

(مثل املظهر اجلميل املقترن بالصالبة 

ً ما تستعمل للصق  العالية). وكثيرا

بعض تلك املواد اتلفة مع بعضها مما 

يزيد من جودة اخلواص املنشودة.

توجد أنواع لواصق مختلفة خاصة 

بحسب الطلب. وتختلف هذه فيما 

بينها من حيث طريقة استعمالها 

وسرعة تصلبها ودرجة لزوجتها ولونها 

وكذلك بالنسبة لدرجة احلرارة التي 

تتعرض إليها ومدى صالبتها. 

فايكون إيزي ميكس 
نظام للخلط واملعايرة 

ميكن عن طريق النظام احلديث للخلط 

واملعايرة جتهيز واستخدام الثالثة أنواع 

التالية في خطوة واحدة، وبنظافة ودقة. 

S فايكون إيزي ميكس
يستعمل في أعمال التصليح والصيانة 

السريعة، وهو مثالي أيضاً لإلستخدام 

في اإلنتاج املستمر سريع اخلطوات.
!   ذو لزوجة عالية، ينبسط ذاتياً

ً في البوتقة (من 4   !   زمن قصير جدا

     إلى 5 دقائق)

!   سريع التصلب

!   اللون أصفر خفيف، شفاف

N فايكون إيزي ميكس
مثالي لعمليات اإلنتاج ذات اخلطوات 

العملية املتباعدة مثل عمليات 

التركيب وعمليات الرص.
!   ذو لزوجة عالية، ينبسط ذاتياً

!   زمن معتاد في البوتقة (45  دقيقة)

!   مدة طويلة للتصلب

!   اللون أصفر، عامت. 

  N 5000 فايكون إيزي ميكس
خاص للحاالت التي تعطي أهمية 

كبيرة للمظهر.
!   سائل، ينبسط ذاتياً

!   زمن قصير في البوتقة (20 دقيقة)

!   مدة عادية للتصلب

!   يكاد يكون عدمي اللون، شفاف 

   كالزجاج
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أنظمة لواصق 
مركبات ثنائية

لواصق إبوكسي 

سريعة

آمنة

إقتصادية

فايكون إبوكسيد - 
الالصق السريع

فايكون املعادن - 
الالصق السريع

يستعمل هذان الالصقان في أعمال 

التصليح والصيانة التي تنشأ بني 

حني وآخر. يحضر كل منهما بسهولة 

وبطريقة عملية بالضغط إلخراج 

احملتويات. بذلك ميكن تعيير كل من 

الراتينج والعامل املثبت بطريقة عملية 

وضبط نسبة اخلليط، ثم ميزج اخلليط 

باليد.

فايكون إبوكسيد - الالصق 
السريع

هذا الالصق الشفاف يحتفظ بشيء 
من املرونة بعد التصلب، وهو مثالي 

ألعمال التركيب والتشبيك، وبصفة 
خاصة عندما يكون استخدام نظام 

فايكون إيزي ميكس غير مناسباً.

!   ذو لزوجة عالية، ينبسط ذاتياً
ً في البوتقة  !   زمن قصير جدا

    (من 3 إلى 4 دقائق)
!   سريع التصلب

!   يكاد يكون عدمي اللون، شفافاً 
     كالزجاج

فايكون املعادن - الالصق 
السريع

يتميز هذا الالصق باحتوائه على 

احلديد الصلب، وله درجة لزوجة عالية 

(معجون) ,وهو ال يستخدم فقط في 

حتسينات األسطح الرأسية بل أيضاً 

وفي ذات الوقت لسد الشقوق واحلفر 

والتعرجات. وهو مثالي للترميمات التي  

جتري على أسطح كبيرة.

!   معجون، يسد الشقوق

ً في البوتقة  !   زمن قصير جدا

    (من 3 إلى 4 دقا ئق)

!   سريع التصلب

!   ميكن معاملته ميكانيكياً 

    (قابل للجلخ والبرد والتخرمي وغيرها)

!   اللون رمادي (أنثراسيت)
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أنظمة لواصق 
مركبات ثنائية

لواصق - RK لواصق تركيب 

شديدة الصالبة 

مــرنة

تتحمل الصدمات

فايكون RK- 1300   و
 RK 1500-

الصق جاهز ثنائي التركيب (ال يخلط)، 

يستعمل للتركيبات الكبيرة املساحة 

ويلصقها بقوة، وميكن طالء العامل 

املنشط قبل العمل بالالصق مبدة تصل 

إلى 30 يوم، وعند التركيب يستعمل 

الالصق مبفرده فقط فيتفاعل مع 

العامل املنشط ويتصلبا. حتدث الصالبة 

في وقت مقداره من 2 إلى 4 دقائق.

 RK - 1500 و RK- 1300 فايكون

يصلحان بصفة خاصة جلميع األسطح 

املعدنية (واملطلي منها)، وكذلك ألنواع 

كثيرة من البالستيك ويستخدمان 

أيضاً للصق الزجاج باملعادن.

هذان النوعان يتميزان بقدرة عالية 

لتحمل الصدمات ودرجات احلرارة 

العالية حتى + 180 درجة مئوية (لفترة 

قصيرة)
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فايكونلوك

أنواع لواصق تسد بإحكام، تتكون من 

ً عن  مركبات أحادية تتصلب بعيدا

الهواء، تستعمل بصفة خاصة مع 

املعادن.

فايكونلوك تؤمن وتثبت وتسد بأحكام 

بسرعة وجودة جميع أنواع التركيبات 

بالقالووظ (املسننات) الوصالت 

واملساحات الكبيرة.

فايكونلوك تشغل على سبيل املثال 

الفتحات في تركيبات القالووظ 

(املسننات)، وتشكل بذلك أكبر تالمس 

بني األسطح املرتبطة ببعضها.

فايكونلوك مثالية لتأمني وتثبيت 

وتسد بأحكام القالووظ (حتى مقاس 

M 80) و توصيالت األنابيب والصواميل 

الكبيرة (حتى مقاس 3 بوصة).

وتثبت قواعد االرتكاز، وكذلك العلب 

واملسامير وغير ذلك من التوصيالت 

املتجانبة التي تثبت بطريقة اإلنزالق 

والضغط تثبيتا دائما.

فايكونلوك يظل سائالً طاملا كان 

له اتصال بالهواء ويبدأ تصلبه فقط 

عندما ينعزل عن الهواء في داخل 

التوصيالت املعدنية املركبة. 

فايكونلوك  
  F العامل املنشط

ميكن عن طريق االستخدام املسبق 

ملادة فايكون املنشط F تقصير وقت 

التصلب بشدة، كما يحبذ استخدام 

املنشط أيضاً على كلى السطحني 

املراد توصيلهما ببعض، ويكون ذلك 

عموما عند درجة حرارة منخفضة (عند 

+ 10 درجة مئوية أو حتتها) وباألخص عند 

وجود ثغرات واسعة.

أنظمة لواصق 
مركبات أحادية

 WEICONLOCK®  
فايكونلوك
لواصق سادّة, ال هوائية

تؤمن 

وتثبت 

وتسد بإحكام 
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توجد اآلن أيضا لواصق سادة بأحكام، 

الهوائية، لالستخدام مع املواد اخلاملة 

مثل الكروم والزنك والنيكل واحلديد 

الصلب واأللومنيوم .

هذه مركبات سريعة املفعول ذات 

صالبة عالية، وتستخدم بدون منشط 

في تلك احلاالت اخلاصة التي يفضل 

فيها العمل دون عامل منشط ومع 

ذلك تكون هناك رغبة في تصلب سريع 

ل في تلك احلاالت استخدام  قوي. يفضّ

األنواع التالية:

AN 302 � 60

يؤمن القالووظ (املسننات) شديد 

الصالبة، متوسط اللزوجة

AN 302 � 80

يسد بأحكام األنابيب والقالووظ 

(املسننات) شديد الصالبة، عالي 

اللزوجة

AN 306 � 10

خاص للنركيبات ذات الثغرات 

شديد الصالبة, متوسط اللزوجة

AN 306 � 30

خاص للتركيبات ذات الثغرات 

شديد الصالبة, عالي اللزوجة

تتصلب سريعا بحيث تسمح 

لالستعمال اليدوي بعد فترة أقصر 

باملقارنة باستخدام األنواع االعتيادية 

(دون عامل منشط).

وميكن عالوة على ذلك استخدام هذه 

األنواع اجلديدة في درجات حرارة عالية 

تصل حتى + 180 درجة مئوية.

وتتميز جميع أنواع فايكونلوك مبقاومة 

عالية ضد املواد الكيميائية الشائعة 

في الصناعة ، ومنها بصفة خاصة 

زيوت السيارات والبنزين، ويوجد جدول 

خاص يعطي املقاومة ضد أنواع 

الكيماويات اتلفة حتت الطلب.

أنظمة لواصق 
مركبات أحادية

WEICONLOCK®

فايكونلوك
لواصق سادّة, ال هوائية

تؤمن 

وتثبت 

وتسد بإحكام 
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أنظمة لواصق 
مركبات أحادية

بالست - O- زيل
  Plast-o-Seal®

سدادة شاملة االستعمال 

ومرنة على الدوام

فايكون بالست - O- زيل 
سدادة شاملة االستعمال،

مرنة على الدوام

خاصة للسد بإحكام الشفيرات 

املعاملة ميكانيكياً املستعملة في 

الآلالت وعلب التروس وأغطية احملركات، 

وتستخدم أيضاً لتعزيز عمل اجللبات 

املصمتة القدمية واجلديدة املصنوعة من 

الورق أو الفل أو اجلوخ وغيرها.

وهي تتوائم في شكلها مع خشونة 

األسطح والسوارات الناجتة أثناء 

اإلنتاج، بهذا ميكن احملافظة على 

مقاييس التركيب املوضوعة، ويقل 

اهود اإلضافي الذي كان يلزم لتوثيق 

القالووظ.

يظل فايكون بالست - O- زيل مرناً 

ملدة طويلة، قبل وبعد إجراء التركيب، 

ولذلك تسهل إزالته أيضاً، واستعماله 

إقتصادي.

ذو مقاومة عالية ضد وقود السيارات 

وزيوت النفط واملاء والهواء وامليثانول 

والسكريات وكذلك ضد الكيروسني 

احملتوي على موانع التجمد وسوائل 

التبريد التي حتتوي على مركبات الفلور 

كربون.

وميكن استخدام فايكون بالست

 - O- زيل لشغل الثغرات باتساع

 0,10 مليمتر على األكثر (دون السدادة 

املصمتة). وهو ال يستطيل ولهذا ميكن 

العمل به أيضاً في املواضع الرأسية. 

فايكون  بالست - O- زيل ال يتآكل، 

وخال من السيليكون وذو خاصية 

الفلورية وال يحتوي على مذيبات 

ورائحته حيادية. ولهذا ال يحتاج لتهوية 

مسبقاً، بل ميكن استعماله على الفور.

وميكن استخدامه بني - 50 درجة مئوية  

و + 250 درجة مئوية.
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فايكون كونتاكت
لواصق سيان أكريالت

هي لواصق خالية من املذيبات، مركبات 

أحادية تلصق على البارد وتتكثف 

بسرعة في الثغرات بتعرضها للرطوبة 

والهواء وتتصلب بالضغط.

تلصق مختلف املواد، سواء من نفس 

النوع مع بعضهم أو باختالف البعض 

خالل ثوان, مثل:

! معدن ! بالستيك ! زجاج

! خزف ! خشب ! جلد 

! الكاوتشوك الطبيعي والصناعي 

(املطاط)

لواصق فايكون كونتاكت سيان أكريالت 

تتصلب بشدة وتتحمل درجات حرارة 

بني - 50 و + 135 درجة مئوية، ذات 

مقاومة عالية ضد املؤثرات الكيميائية. 

وكثيرا ما تصمد تلك اللواصق بعد 

تصلبها أكثر من األجزاء امللصقة 

نفسها (تقاوم الكسر).

فايكون توفر العديد من هذه اللواصق 

التي تستخدم ألغراض تطبيقية 

مختلفة, يختلف كل نوع عن اآلخر في 

تكوينه الكيميائي وبدرجة لزوجته

أنظمة لواصق 
مركبات أحادية

كونتاكت 
سيان أكريالت

سريعة املفعول 

إقتصادية 

ذات تطبيقات عديدة 

تعمر طويالً
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فايكون كونتاكت
العامل اإلبتدائي ملواد البوليوليفني

عن طريق املعاملة االبتدائية 

للبالستيك مبادة فايكون كونتاكت 

برميير ميكن تغيير اخلواص السطحية 

لألجزاء بحيث يصبح من املمكن لصق 

تلك األجزاء التي يصعب لصقها 

أساساً. من تلك املواد مثل البولي 

إيثيلني (PE) والبولي بروبيلني (PP) من 

مجموعة املواد البوليوفينية.

كذلك ميكن لصق املواد احلديثة التي 

تتشكل باحلرارة مثل اإلالستومير    

(TPE) والتيفلون (PTFE) وما يشابهها 

من أنواع البالستيك، وكذلك 

السيليكونات بعد معاجلتها االبتدائية 

مبادة فايكون كونتاكت برميير. ينتج عن 

ذلك عدة ميزات:

!   وجود عدد كبير لالختيار بني أنواع 

    البالستيك 

!   وصالبة عالية ملواد يصعب لصقها 

     أساساً.

ويبدأ مفعول فايكون برميير CA بعد 

حوالي دقيقتني من استعماله وتستمر 

فاعليته ملدة  24 ساعة.

 

فايكون كونتاكت
العامل املنشط

يسرع هذا العامل املنشط  تصلب 

لواصق فايكون كونتاكت سيان 

أكريالت.

وتبلغ فاعلية العامل املنشط 

ملدة دقيقة واحدة تقريبا في حالة 

استخدامه مع أسطح ماصة مثل 

اخلشب واملواد الرغوية وغيرها وكذلك 

جميع األسطح املعاجلة كيميائياً مثل 

املعادن املطلية بالزنك كهربائياً، وعند 

استعماله مع األسطح الغير ماصة 

تبقي فاعليته ملدة 12 ساعة. 

يلزم إجراء هذه املعاجلة مع:

!   أنواع فايكون كونتاكت العالية 

     اللزوجة 

!   الطبقات السميكة    

!   األسطح املاصة واملسامية 

!   املواد السلبية (األسطح القلوية 

     مثل املعادن املطلية بالزنك)

!   األحوال اجلوية الغير مناسبة ( درجة  

     حرارة منخفضة، وانخفاض رطوبة 

     اجلو حتت 30 %)

أنظمة لواصق 
مركبات أحادية

كونتاكت 
سيان أكريالت

سريعة املفعول 

إقتصادية 

ذات تطبيقات عديدة 

تعمر طويالً

 

كثير من أنواع البالستيك ال ميكن 

لصقها إال عن طريق معاملتها 

مسبقاً معاملة متهيدية

*تيفلون®: ماركة مسجلة لشركة دي بونت 
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جديد

أنظمة لواصق 
مركبات أحادية

نظام  ِبن (القلم)
سهل االستعمال 

نظيف في العمل

ن تعييره محسّ

فايكون نظام  ِبن (القلم)

منتجات فايكون املفضلة تتخذ 

تصميما جديدا.

يستعمل نظام بن املطور حديثاً مثل 

القلم في اليد، لذلك فهو:

!   سهل االستعمال 

!   نظيف في العمل 

ن فايكون كونتاكت!   تعييره محسّ

الصق أحادي التركيب، يعتمد في 

أساسه على مادة السيان أكريالت.

فايكونلوك

لواصق تسد بأحكام، أحادية التركيب، 

ً عن الهواء، مبتكرة  تتصلب بعيدا

خصيصاً للوصالت املعدنية.

فايكون  أنتي سايز

معجونات تركيب، تستخدم بقدرة 

عالية للوصالت القالووظية وفي تركيب 

األجزاء الثابتة واملتحركة احلساسة، 

ذات مقاومة عالية ضد الصدأ.
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 لواصق تسد بأحكام،
 أحادية التركيب،
مرنـــــة

سيليكون

تلصق

 تعزل

تسد بأحكام

تختم

تصب

فايكون سيليكون

تطوير خاص لكي يفي بأغراض 

الصناعة رفيعة املستوى. تتميز بعامل 

متدد فائق يصل إلى نحو 600%، ذات 

قدرة لصق هائلة ولهذا فهي توفي 

املتطلبات املرجوة منها بالنسبة للصق 

والسد بأحكام، وتصلح جلميع املواد 

تقريبا.

وتتميز السيليكونات مبقاومة عالية 

ضد عدد كبير من العوامل الضارة، 

وتتحمل تغيرات درجة احلرارة حتى 

+ 260 درجة مئوية دون أن تتصلب أو 

تصبح هشة.

HT 300 فايكون

 تستعمل للصق والسد بإحكام أجزاء 
األجهزة، وتتحمل درجات احلرارة العالية 

حتى + 230 درجة مئوية، وملدة قصيرة 

حتى + 300 درجة مئوية.

  Silmate® فايكون سيلمات

تتميز مبقاومة ضد الزيوت والدهون 

واألوساط الكيمائية الضارة، مما يرفع 

قدرتها على منع التسرب في احملركات 

واملضخات وعلب التروس ومحاور احلركة 

وأحواض الزيت في مجال بناء املنشآت 

واآلالت واحملركات.

فايكون بالك زيل

يستعمل هذا السيليكون اخلاص 

بواسطة القوارير الرشاشة العملية. 

ولهذا يسهل استخدامه وملدة طويلة 

دون االحتياج لرشاشات الضغط 

الكبيرة. وهو يحتفظ مبرونته بني - 40  

وحتى + 250 درجة مئوية، وملدة قصيرة 

حتى درجة + 300 مئوية، وله قدرة عالية 

على اإللتصاق باأللومنيوم واحلديد 

الصلب واخلشب والزجاج وألياف الزجاج 

واخلزف ومواد أخرى كثيرة. كما يتميز 

مبقاومة فائقة ضد التغيرات املناخية.

: ماركة مسجلة  لشركة جنرال 
®

Silmate) سيلمات *
إليكتريك سيليكونز.
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جديد

لواصق تسد بأحكام  
أحادية التركيب، مرنـــــة

M 310 فليكس
M 290 فليكس

فليكس 310 
فاست بوند

مرنة

ذات قوة لصق عالية

ميكن طالؤها

قابلة للتجليخ

خالية من السيليكون  M 310 فايكون فليكس

هذا الالصق املبتكر حديثا ذو قوة 
متاسك عالية وهو في نفس الوقت 

سداد محكم، يعتمد في تركيبه 
على مادة البولي أوكسي بروبيلني 

(POP) التي ال تنكمش عند التصلب. 
ميكن استخدام هذا الالصق عملياً مع 

جميع املواد، مثل املعادن واألخشاب 
والبالستيك والزجاج واخلزف وغيرها، 
للصقهم ببعض أو لصق بعضهم 

حتت البعض بدون االحتياج ألي عامل 

منشط إضافي. 
فايكون فليكس M 310 ميكن طالؤه 
مباشرة وهو مبتل (مبتل مع مبتل)، 

وبوصوله للصالبة قابل للجلخ. 
ومن مميزات هذا املركب أنه يعمر طويالً 
وذو مقاومة عالية للمياه املاحلة وقدرة 
على حتمل األشعة الفوق بنفسجية، 

كما أنه خال من املذيبات مثل 
 (Isocyanates) اإليزوسيانات

   M 290 فايكون فليكس
يختلف هذا الالصق عن فليكس

M 310 في كونه مركب شفاف شفافية 
الزجاج، لذلك يفضل استخدامه للصق 

في احلاالت التي يكون للمظهرالعام 
أهمية كبيرة فيها.

فايكون فليكس 310  

الصق يسد بأحكام، مرن وقوي املفعول، 
ال يحتوي على السيليكون ويعتمد في 
تكوينه على مادة البولي يوريثان. وميكن 

طالء فايكون فليكس 310 مباشرة 
بعد استخدامه (مبتل مع مبتل) كما 
ميكن جلخه بعد تصلبه، ويجد لذلك 

تطبيقات في جميع النواحي الصناعية.

ويتميز بقدرة جيدة للصق جميع املواد 
تقريبا، التي تستخدم في بناء األجهزة 

واألغطية واحلاويات وفي صنع الطائرات، 
وكذلك يستخدم في أجهزة التهوية 
وتكييف الهواء وفي صناعة الياخت 

والقوارب وفي مجاالت كثيرة لصناعة 
البالستيك.

فايكون فاست بوند  

يتصلب هذا الالصق بسرعة كبيرة 
(بحيث ميكن مسك الشيء باليد 
بعد حوالي 10 دقائق)، وهو شامل 

االستخدام في أعمال التركيب وأشغال 
التشبيك ويعتمد في أساسه على 

مادة البولييوريثان.

وميكن أستعماله للصق املواد التالية 
مع بعضها أو فيما بينها:

اخلشب املضغوط والعادي، واأللواح 
الطبقية والليفية وألواح اجلبس 

الكرتوني، واخلرسانة واملرمر واألحجار 
الطبيعية والصناعية، واخلزف واجلبس 

واملعادن واملواد الرغوية الصلبة (مثل 
الستيروبور)، ويلصق كذلك أنواع 

كثيرة من البالستيك (ما عدا املواد 
(PE, PP,  PTFE :البوليوفينية
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لواصق مرنة

فليكس + بوند
Flex+bond®

الصق يسد بأحكام

مرن، ذو قوة لصق عالية

فايكون فليكس + بوند  
Flex+bond®

يتميز فايكون فليكس + بوند بعدد 

كبير إلمكانيات استخدامه، وهو ذو قوة 

.ً لصق عالية جدا

يستعمل مع جميع املواد تقريباً، مثل 

املعادن واخلشب والبالستيك والزجاج 

واخلزف وغيرها، يلصقهم ببعضهم 

أو يلصق بعضهم حتت البعض في 

االصالحات اتلفة أوتثبيت الوصالت 

أو يسد بأحكام اللحام والثغرات.

فليكس + بوند أحادي التركيبة، ويبقى 

مرناً على الدوام، وميكن طالؤه (مبتل مع 

مبتل)، كما ميكن جلخه بعد تصلبه.

صفات مقنعة !
فليكس + بوند يتميز ب:

!    مرونة دائمة

!    يتحمل درجات احلرارة بني - 40 درجة 

      مئوية و + 90 درجة مئوية، وملدة 

      قصيرة (ملدة  2 � 3 ساعات) حتى 

      درجة + 160 مئوية.

!     يتحمل التغيرات املناخية

!     يتحمل األشعة الفوق بنفسجية

!     ذو مقاومة عالية ضد املياه املاحلة

!     ذو رائحة حيادية

!     ميكن طالؤه بعد العمل به مباشرة 

       (مبتل مع مبتل)

!     ال ينكمش تقريبا ويتصلب دون 

       فقاقيع

!     قابل للجلخ

!     يعمر طويال

!     خالي من اإليزوسيانات واملذيبات

!     خالي من السيليكون 

PVC والهالوجينات وال       
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فايكون زنك سبراي  

سوائل البخ بالزنك، نوع  فايكون زنك 

سبراي متتاز بسرعة اجلفاف، ومفعولها 

طويل األجل من حيث قدرتها على منع 

تآكل املعادن على أختالف أنواعها. كما 

تعطي لألسطح املعدنية وقاية طويلة 

ضد التآكل املهبطي (الكاثودي)، وعلى 

سبيل املثال في حالة ترميم األجزاء 

املطلية بالزنك على الساخن، طبقا 

 DIN للمعيار القياسي األملاني السابق

50976 الصادر في آذار عام 1980.

وقد إجتاز فايكون زنك سبراي 

اإلختبارات املطابقة للمعيار القياسي 

األملانيDIN (للمعيارين القياسيني 

األملانيني DIN 53167 و DIN 50021) ملدة 

240 ساعة بنجاح عظيم. والحتوائه 

الزنك بدرجة عالية (92 ـ 93 %) في 

الغشاء اجلاف يوفي املواصفات العالية 

طبقا للمعيارالقياسي األوروبي

 .DIN EN ISO 1461
 

فايكون زنك سبراي   
�الشديد الشفافية�  

باإلضافة إلى االستخدامات السالفة 

الذكر يستعمل فايكون زنك سبراي 

�الشديد الشفافية� في حاالت إصالح 

وحتسني طالء الزنك املصاب بالضرر 

حيث ميكن أيضاً تهيئته للون املناسب.  

فايكون ألومنيوم سبراي  

حتتوي تلك الرذاذات على أصباغ 

األلومنيوم ذات نقاوة عالية تصل إلى 

99,5 % ومتنح جميع األسطح املعدنية 

مقاومة عالية ضد الصدأ: 

الرذاذ نوع A-100 يقاوم اإلحتكاك

والنوع A-400 ذو ملعان باهر.

ورذاذات األلومنيوم لها مقاومة عالية 

ضد أغلب األحماض والسوائل القلوية 

وال تتغير بتغير اجلو. 

تتحمل درجات احلرارة املرتفعة حتى 

800 درجة مئوية.

فايكون زنك ألومنيوم سبراي  

يقي األسطح املعدنية من الصدأ 

 ً ون غشاءا والتآكل على الدوام ، ويكّ

واقياً سريع اجلفاف متني، كما يتميز 

مبقاومة عالية ضد مواد كيميائية 

كثيرة.

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ املعدني

واقية لألسطح

ومضادة للتآكل
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فايكون سبراي 
حديد صلب

يقي األسطح من الصدأ والتآكل، 

وبفضل ما يتميز به من مقاومة 

عالية ضد املواد الكيميائية يفضل 

استخدامه قي جميع األحوال التي 

الة. تتطلب طبقة واقية فعّ

فايكون سبراي 
النحاس و البرونز

رذاذت معادن (وليست ألوان) ذات 

مقاومة شديدة ضد التغيرات اجلوية، 

تصون األسطح املعدنية وتعطيها 

رونقا جميال.

فايكون سبراي
الكروم والفضة

طالء عالي اجلودة واللمعان، متيزه 

تركيبة كيميائية خاصة ونقاوة 

عالية ملا يحتويه من أصباغ مما يعطي 

السطح ملعانا برّاقا (بريق الكروم).

فايكون مضاد الصدأ

يحفظ أدوات العمل واألجزاء املعدنية 

الدقيقة الصنع ملدة طويلة، ويستعمل 

حلفظ تلك األدوات أثناء نقلها بالبحر، 

حيث يغطيها بطبقة غشائية 

شمعية جافة واقية

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ املعدني

واقية لألسطح

ومضادة للتآكل

األلوان املوجودة لرذاذات املعادن
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ديدة
ج

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ التكنولوجي

تنظف

وتزيل الدهون

S فايكون سبراي املنظف

 يزيل الدهون وينظف جميع املعادن 

والزجاج واخلزف ومواد عديدة من 

البالستيك، وقادر على إزالة زيوت 

التشحيم املستعصية، ويفضل 

استعماله قبل العمل مبنتجات 

فايكون األخرى في حالة إذا كان 

وجود تلك الدهون على السطح  

يبطل مفعولها املرجو. 

يتطاير بسرعة دون أن يترك أثرا.

فايكون منظف املكابح

 منظف شامل، صنع خصيصاً 

للسيارات. يختلف عن املنظفات 

االعتيادية في كونه ال يترك رواسب 

بعد استعماله. ينظف بسرعة ويزيل 

الدهون بسهولة وال يحتاج هود في 

إزالة الزيوت واألوساخ والرواسب املدهنة 

من املكابح (األسطوانية والقرصية ومن 

الشرائح وقباقيب املكابح واألسطوانات 

والنوابض والعلب)، وكذلك من جهاز 

التعشيق (شرائح التعشيق واألجزاء 

األخرى) ومن أجزاء احملركات (املكربن 

ومضخات البنزين والزيت ومن صندوق 

التروس وغيرها).

فايكون مولتيشاوم الرغوي

منظف شامل قوي املفعول، ينظف 

املعادن والبالستيك واألسطح املطلية 

والزجاج والبالط وكذلك ينظف 

األقمشة والسجاد والوسائد.

فايكون منظف األفران 
(غرف احلرق كاملواقد وغيرها)

مخصوص إلزالة الدهون والزيوت 

والسخام واألوساخ األخرى من أجزاء 

األفران واملواقد. يتطاير دون أن يترك أثرا.

فايكون منظف البالستيك

هذا منظف مثالي لتنظيف وإزالة 

الدهنيات من األسطح احلساسة مثل 

البالستيك. وهو يزيل البطاقات وبقايا 

الشرائط الالصقة
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فايكون بخاخة بالهواء 
املضغوط  

يستعمل ألغراض كثيرة، فهو يزيل 

الغبارعندما يصعب إزالتها بالطرق 

العادية، وباستطاعته التنظيف اجلاف  

دون ملمس وباألخص األركان واألسطح 

التي يصعب الوصول إليها. 

 فايكون الرذاذ البارد

يستعمل في أغراض كثيرة مثل البحث 

عن العطل في األجهزة األلكترونية 

وفي أعمال التصليح في الصناعة. يبرد 

القطع حتت التصنيع بسرعة حتى  

- 45 درجة مئوية عند اللزوم وبتركيز  

حتى على أصغر األجزاء.

فايكون مزيل اللواصق 

يذيب ويزيل اللواصق املستعصية 

بسرعة وبال عناء، ويستعمل أيضاً مع 

الدهان واأللوان حتى لو وجدت على 

أسطح رأسية.

فايكون صدمة 
الصدأ

هذا �املفك الكيميائي� يفك خالل ثوان 

ربطات القالووظ (املسننات) بفاعلية 

بطريقة التثليج واالنكماش والظاهرة 

الشعرية. وهو خال من الزيوت املعدنية 

ً بعد  والسيليكون والدهون، وال يترك أثرا

االستعمال.

فايكون رذاذ التماس 
و محلل الصدأ 

ذو تأثير مضاعف (6 أضعاف)، يزيل 

الصدأ و يزيح املاء ويعيد التالمس، 

ويحمي من الصدأ ويدهن أسطح 

التالمس ويصون املعدن.

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ التكنولوجي

تذيب

وتفصل
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سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ التكنولوجي

تشحيم

وصيانة

فايكون رذاذ واق اللحام *

مينع التصاق تناثرات اللحام على نفاثات 

الغاز أو على القطع حتت التصنيع، 

وذلك دون تقليل كفاءة اللحام، وهو 

خال من السيليكون.

* مت  إختباره مبعهد دراسات اللحام  مبدينة 

هانوفر باملانيا

فايكون فاصل القوالب  

ذو خاصية انزالقية متنع اإللتصاق (على 

سبيل املثال فايكون بالستيك - حديد 

صلب) على البالستيك والقوالب 

واملعادن واألدوات اليدوية، وهو خال من 

السيليكون.

 فايكون باحث التسرب

يعثر على مواضع التسريب في 

توصيالت الغاز والهواء املضغوط ، 

وفي األنابيب وأجزاء الوصل بسرعة 

دون التعرض للخطر، وهو خال من 

السيليكون. وقد مت اختباره من قبل 

اإلحتاد العلمي التقني األملاني للغار 

واملاء حتت رقم:

.DIN-DVGW-NG 570 AO 0666 

فايكون توب- لوب

يشحم  ملدة طويلة األجزاء الناقلة 

للحركة ، كاحملاور واملفصالت واألنابيب 

ومساند االرتكاز واملفاصل وأجهزة 

التعشيق.
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فايكون بيو - كات  

زيت للقطع اآللي، ذو جودة عالية 

ويتحلل عضوياً، يتيح سرعات عالية 

للقطع وعمر طويل لألدوات، هذه 

اخلواص تضمن قدرة إنتاج عالية ألدوات 

القطع.

فايكون رذاذ السيليكون

مادته هالمية عازلة تستخدم في 

ون  اإلنتاج الصناعي والصيانة معاً، يكّ

ً واقيا طويل املفعول وسطحا ذو  غشاءا

خصائص جيدة. 

AT-44 فايكون

يحتوي على تيفلون ®Teßon* املادة 

العالية األداء، وهو يستعمل في جميع 

مجاالت الصناعة والورش، وبفضل 

تركيبته الكيميائية اخلاصة تتوحد فيه 

صفات الوقاية من الصدأ والتنظيف 

وطرد املاء والتشحيم والصيانة.

Teßon® فايكون رذاذ التيفلون

مادة تشحيم على اجلاف خالية من 

الدهون، ولها في نفس الوقت خاصية 

منع االلتصاق وتعتمد في تركيبتها 

.(PTFE) على مادة التيفلون

فايكون رذاذ التشحيم أبيض

دهن تشحيم متعدد االستخدامات 

يستعمل مع األجزاء احلساسة عالية 

األداء، بفضل مواده اإلضافية اخلاصة 

يقلل من االستهالك ويضمن الوقاية 

من الصدأ.

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ التكنولوجي

تشحيم

وصيانة

*®Teßon: ماركة مسجلة لشركة دو بونت
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جديد فايكون سبراي اجلنازير 
واحلبال املعدنية

يتخلل جميع أجزاء اجلنزير واألحبال 

السلكية فيزيد من قوة الترابط 

والتماسك، ويقلل التمدد واإلحتكاك 

واالستهالك بوضوح.

فايكون سبراي  لصيانة 
الصلب الفاخر

خاص لتنظيف وصيانة وحماية 

السجاد وأسطح الصلب الفاخر 

املصقولة التي تستعمل داخل وخارج 

املباني، وهو ال يشحن الكهرباء 

باالحتكاك.

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ التكنولوجي

تشحيم

وصيانة

 * NSF سجل املواد الغير غذائية األميريكي

فايكون بيو فلويــد

زيت معدني عال النقاوة، خال من 

الراتينج واألحماض، يستعمل لتنظيف 

ر  األسطح املعدنية وصيانتها. وقد طوّ

هذا السائل خصيصاً لإلستخدام في 

صناعات األغذية والصيدلة وإنتاج مواد 

التجميل.

(يفي شروط الئحة الصيدلة األملاني 

 .(DAB 10

فايكون سائل املعادن
صيانة شاملة للمعادن

إنتاج جديد ذو فعالية عالية يحتوي 

على الشمع، يستخدم للعناية 

والصيانة وتنظيف السجاد واألسطح 

املصقولة مثل احلديد املضاد للصدأ 

واأللومنيوم والكروم واملعادن املنقوشة 

وغيرها في الداخل. كما يصلح أيضا 

مع اخلزف واخلشب والزجاج والبالستيك، 

وهو مسجل في *(NSF السجل 

األميريكي). ليس له تأثير سلبي على 

الالفتات املصنعة بالكبس أو املعاملة 

كيميائيا أو مسطحات البالستيك 

أو جلبات املطاط  التي تستعمل في 

املعدات املنزلية مثالً. 
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فايكون مرهم اليدين

يحتوي هذا املرهم الرغوي على جزيئات 

الليبوسوم التي حتمي البشرة من املواد 

الكيميائية الضارة ومتنع إلتهابها. 

ويحتوي إضافة لذلك على مطهرات 

مضادة للجراثيم، كما يعتني وينظف 

البشرة.

فايكون رذاذ اللصق

 هذا هو الالصق النظيف السريع 

املمتاز، معبأ في رذاذ عملي. يلصق بقوة 

املواد اخلفيفة مثل الورق واملنسوجات 

والستيروبور وغيرها.

فايكون رذاذ مقصورة القيادة

يجدد البالستيك ويعطيه سطحاً 

ناعماً المعاً يطرد الغبار سهل 

التنظيف.

سوائل للبخ التكنولوجي

سوائل البخ التكنولوجي

تشحيم

وصيانة

ولصق

 W 44 T فايكون
توربوباور سبراي

مركب للتنظيف والصيانة، ذو كفاءة 

عالية، يستعمل في جميع التطبيقات 

في الصناعة والورش والتدبير املنزلي 

والهوايات.

فايكون W 44 T يفك وصالت القالووظ 

(املسننات) املستعصية، ويطرد املاء 

ومينع التزييق واخلشخشة، ينظف 

أسطح املعادن من الشوائب كما يصون 

وينظف األدوات اليدوية.
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ـــالة ســـــوائل فعّ

الة سوائل فعّ

تصون البيئة

إقتصادية

الة فعّ

الة  فايكون سوائل فعّ

ً للكلفة اإلقتصادية, نوفر لزبائننا  توفيرا

العديد من منتجات فايكون سبراي 

على هيئة سوائل فعالة معبأة في 

أوعية سعة 5 لتر و 10 لتر و 30 لتر. 

وعالوة على ذلك فمن املمكن تعبئة 

 WSD تلك السوائل في عبوات صغيرة

400، يعاد ملؤها بواسطة الهواء 

املضغوط، أو في علب يدوية من نوع 

�سبشيال�، هذه الطريقة تقوم بقدر 

طيب بصيانة البيئة  كما تقلل 

التكلفة.

فايكون منظف الورش

ينظف ويزيل الدهون من جميع املعادن 

والبالستيك واملطاط والزجاج واخلزف 

واخلشب. يتميز بقدرة عالية على 

إذابة الدهون والزيت والراتينج والهباب 

والشمع والنيكوتني وكذلك قذارة 

احلشرات والقار ورذاذ القطران.

يخلو هذا املنظف من املذيبات واملواد 

املازجة والفوسفات، وهو ال يضر أجهزة 

عزل الزيوت (يوفي التعليمات الرسمية 

األملانية ÖNORM B 5105) ويتحلل 

عضوياً طبقاً لإلرشادات الرسمية 

لإلحتاد األورويي .

وهو يطابق مع االستعمال السليم 

متطلبات القانون األملاني اخلاص باملواد 

الغذائية واللوازم (LMBG). عالي التركيز 

وميكن تخفيفه باملاء بنسبة

40:1 (كحد أقصى).

جديد
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جديد

WPS 1500 فايكون

رشاش يدوي ميكن إعادة ملئه، ميكن 

بواسطته أستخدام عدد كبير من 

منتجات فايكون للسوائل الفعالة، 

ويحضر الضغط الالزم له عن طريق 

منفاخ أسطواني بسيط يضغط الهواء 

النقي. وهو مزود بصمام لألمان، يفتح 

ذاتياً عندما يزيد الضغط عن الضغط 

املطلوب (4 بار كحد أقصى).

  WSD 400 فايكون الرشاش
بالهواء املضغوط

ميكن استعمال كثير من منتجات 

فايكون للسوائل العملية باستخدام 

هذا الرشاش النافع الذي يعمل بالهواء 

املضغوط:

!   استعمال سهل 

!   مصصم لالستخدام في الورش

!   يخفض التكلفة نظرا الستخدام 

     أوعية كبيرة

!   يصون البيئة حيث تقل النفايات

!   آمن بفضل أستخدام مادة دافعة 

     للهواء املضغوط غير قابلة 

     لإلشتعال

!   يفي املتطلبات األملانية اخلاصة بأمن 

IST/GS األجهزة     

ـــالة ســـــوائل فعّ

الة سوائل فعّ

تصون البيئة

إقتصادية

الة فعّ
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ـــالة ســـــوائل فعّ

طالء الزنك
ترميم طالء الزنك

فايكون طالء الزنك

يحتوي طالء الزنك هذا على أصباغ 

الزنك كروية الشكل بتركيز %93�92 

في الغشاء اجلاف، كما يحتوي على 

خليط من الراتينجات الصناعية للمزج.

تفي خواصه متطلبات الوقاية من 

التآكل طبقاً للمعيار القياسي االملاني 

السابق DIN 50976 (إصدار آذار عام 

1980) كما يفي املتطلبات املعيارية 

 DIN املوسعة اجلديدة لالحتاد االوروبي

 .EN ISO 1461

تنشأ مقاومته ضد التآكل (الكاثودي) 

عن خاصية التأثير الكهروكيميائي 

لتركيبة مواده املكونة اخلاصة املتوافقة 

بدقة مع بعضها.

فايكون زنك الترميم

يتكون زنك الترميم هذا من خليط من 

أصباغ الزنك وااللومنيوم على هيئة 

ً (فالكس) حتضر  صفائح دقيقة جدا

بطريقة خاصة، وتتميز تلك األصباغ 

�بتأثير شينديل� إلى جانب مقاومتها 

للتآكل املهبطي.

وينشأ عن التركيبة املركبة بدقة 

هذه ترسب صفائح الزنك الدقيقة 

أسفل الغشاء بينما تترسب صفائح 

االلومنيوم أعاله. 

ينتج عن ذلك درجة لون مشابهة لطالء 

الزنك املصنعة على الساخن.
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فايكون أنتيسايز
معجون للتركيب عالي القدرة

مادة تشحيم عالية الكفاءة، حتمي من 
التآكل. بفضل توليفتها الكيميائية 

اخلاصة وعملية طحن دقيقة حملتوياتها 
تشغل كل التعرجات املوجودة على 

األسطح املتحركة املراد وقايتها 
وحتفظها من التالحم ونشوء السحج 

والثغرات والتآكل الصدئ .

يتحمل أنتيسايز األثقال الكبيرة (230 
ال بني - 180 درجة  نيوتن/ مم2) وهو فعّ

مئوية و + 1200 درجة مئوية.
  

كما يوجد أنتيسايز (نيكل خاص) 
يتحمل درجات حرارة بني � 180 درجة 

مئوية و + 1450 درجة مئوية، يحمي من 
املواد الكيميائية الضارة واألحماض.

فايكون أنتيــسايز
(هايتيك)

مادة خالية من املعادن *(بيضاء اللون، 
مضادة للتآكل وتشحم بكفاءة عالية، 

كما متنع التآكل الكهربائي (اللحام 
البارد) بني املعادن، وتتحمل درجات حرارة 

عالية حتى + 1400 درجة مئوية.

 فايكون أنتيــسايز (هايتيك) يناسب 
بصفة خاصة أعمال التركيب في 

األحوال التي ال يحبذ فيها استخدام 
مركبات محتوية على املعادن إما 

للمظهر الغير الئق، أو مركبات النيكل 
املضرة بالصحة أو مركبات النحاس 

بسبب خواصها الكهركيميائية.

* ( نسبة أقل من 0,1 %

معجونات ورذاذات تركيب
عالية القدرة

أنتيــسايز
تفصل
وتصون
وتتحمل احلرارة
 العالية
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جديد

دهون عالية االلكفائة

مواد تشحيم متعددة
اإلستعماالت

تشحم
تفصل
تصون

فايكون مشحم متعدد 
االستخدامات

دهون عالية الكفائة

في أيامنا احلالية في عصر التقنية 
املتقدمة، ال زالت مشكالت االحتكاك 
واالستهالك سائدة كل يوم في فروع 

كثيرة للصناعة. تبذل مجهودات هائلة 
في التصليح، كما تتسبب أعطال 

اآلالت بفترات توقف طويلة عن العمل، 
وفترات قصيرة بني صيانة وأخرى، كل 

هذا يتسبب بتقصير مدة صالحية 
اآلالت واملنشآت مما يسبب خسائر مادية 

بالغة سنويا.

ولهذا تكتسب الدهون احلديثة ذات 
الكفاءة العالية والتي تفي باملتطلبات 

املتزايدة امللقاة على اآلالت واملنشآت 
أهمية و بازدياد.

طورت مشحمات فايكون املتعددة 
االستخدامات والعالية الكفاءة 

خصيصا لاليفاء بتلك املتطلبات 
العالية .

فهي تصون من االحتكاك واالستهالك 
ن بذلك من: بفاعلية، ومتكّ

!    فترات طويلة جدا بني تشحيمة 
      وأخرى

!    أمان عال للتشغيل، ومحافظة 
      على قيمة اآلالت ومنشآت اإلنتاج

!    تقليل أعمال الصيانة والتصليح
!    حتسني اجلدوى اإلقتصادية
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 AL-H فايكون
دهن متعدد االستخدامات 

حيادي الرائحة والطعم، وهو دهن 
يتحمل درجات احلرارة العالية 

لالستخدام في الصناعات الغذائية 
التقنية.

اللون: أبيض مصفر
درجة حرارة التشغيل: - 40 درجة مئوية 

حتى + 160 درجة مئوية.

AL-F فايكون
دهن متعدد االستخدامات 

عال الكفاءة يستخدم لتشحيم 
كراسي الدرفلة وكراسي االنزالق وفي 

جميع مواضع التشحيم مبا فيها 
أجهزة الصناعات الغذائية التقنية.

اللون: أبيض
درجة حرارة التشغيل: - 30 درجة مئوية 

حتى + 120 درجة مئوية.

جديد
فايكون AL-M مشحم متعدد 

االستخدامات
 MoS2 يحتوي على

ذو قوة لصق عالية، يتحمل األثقال 
الكبيرة، مشحم طويل العمر 

ويحتوي على MoS2، يقلل اإلحتكاك 
واالستهالك ملدة طويلة.

اللون: أسود
درجة حرارة التشغيل:  - 20 درجة 

مئوية حتى + 120 درجة مئوية.
 

 AL-W فايكون
مشحم متعدد االستخدامات 

مشحم خاص يصون من التآكل 
ويستعمل أيضا حتت املاء، كما يحمي 

بكفاءة ضد السوائل الضارة (مثل مياه 
البحر ومياه ااري) وفي ااالت البحرية 

واملنشآت املائية.

اللون : بيج
درجة حرارة التشغيل: - 25 درجة مئوية 

حتى + 80 درجة مئوية. AL-H و AL-F للنوعـــني
 NSF : سجل املواد الغير غذائية ( األميريكي)

دهون عالية االلكفائة

مواد تشحيم متعددة
اإلستعماالت
تشحم
تفصل
تصون

7



35

في البحار

تأمني نقل إحدى املنشآت العائمة 
الستخراج النفط باستخدام فايكون 
 RFC. بالستيك - حديد صلب من نوع
نوع مطور خصيصاً لإليفاء مبتطلبات 

االستخدام في ظروف شديدة الصعوبة 
في ااالت البحرية.

 تستخدم من 1500  إلى 2000 كيلو 
جرام من فايكون بالستيك - حديد 

صلب RFC  الجراء نقلة واحدة.

احلل في املاضي:

احلل احلالي:

 متحكم 
ساقالتثبيت

ساق

 متحكم 
التثبيت

 متحكم 
التثبيت

ساق

ساق

R.F.C. حشو فايكون

 متحكم 
التثبيت

 متحكم التثبيتساق

لوح من احلديد الصلب
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فايكون سكني 
تعرية، عام 

أداة خاصة لتعرية الكابل بدقة 
وسرعة وصون، تصلح جلميع الكابالت 
املستديرة املعتادة بقطر من 4 إلى 50 
مم. بفضل نصلها القابل للدوران ميكن 
إجراء القطعان املستدير والطولي في 

خطوة عمل واحدة. 
ن من تفادي إتالف املوصل الداخلي  متكّ

لوجود جزء للضبط املستمر لعمق 
القطع.

توجد 6 أنواع لالختيار بحسب العمل 
املطلوب.

فايكون سكاكني تعرية 
 G و H 28-4 رقم

مطورتان من السكينني الناجحتني رقم 
 G 28�4 (نصل مقوس) ورقم H 28�4

(نصل مستقيم).
وبفضل تصغير مقاييس املوائم 

املصنوع من البالستيك الشديد املتانة 
من نوع (POM) أصبحت تعرية الكابالت 

بقطر 4-28 مم ممكنة.

 فايكون قصافة تعرية  
رقم 13 للكابالت املستديرة

متكن من أداء تعرية سريعة في 
دواليب التحويل الكهربائي والوصالت 

الكهربائية وصناديق التوزيع.
تصلح للكابالت املستديرة بقطر من 
8 إلى 13 مم. املقبض ذو تصميم خاص 

مناسب لراحة اليد، ال ينزلق ويعمل 
بأمان.

فايكون قصافة تعرية  
رقم 2 للكابالت احملورية

تستعمل لتعرية الكابالت احملورية على 
درجتني أو ثالثة درجات بقطر خارجي  

من 4,8- 7,5 مم. كما تستعمل في تعرية 
الكابالت املرنة مثل 3x0,75 مم2 و 10 مم2   

و 16 مم2

أدوات تعرية الكابالت

أداة تعرية الكابالت
سكني تعرية، عام
قصافة الكابل احملوري رقم 2
قصافة الكابل املستدير رقم 13
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أدوات تعرية الكابالت

أداة تعرية الكابالت

قصافة كابل كومبي كوأكس، رقم 3
 H.D No. 1000 سكني الكابل

فايكون ميني دو، رقم 150

فايكون كومبي كوأكس
رقم 3

ن هذه األداة املطورة اجلديدة أيضاً  متكّ
من إجراء فصل متدرج جلميع الكابالت 

احملورية العادية (قطر 4,8 - 7,5 مم)  
والكابالت املرنة (قطر 3x0,75 مم2 و 10 مم2 

و 16 مم2 ).

ال حتتاج لضبط عمق القطع .

تسمح تصميمة مقبضته املناسبة 
لراحة اليد باستخدام سهل وسريع .

قصافة كابل كومبي كوأكس رقم 3 
مزودة بقاطع جانبي تكاملي سهل 

االستعمال (املوصالت املرنة حتى 0و6  
مم2 واملوصالت الصلبة حتى 4,0 مم2).

فايكون سكني الكابل
H.D No. 1000

يستعمل لتعرية أنواع الكابالت 
السميكة وقطع الطبقات اتلفة 

للكابالت متعددة العوازل. يضبط طرف 
السكني املشكل على هيئة احلذاء عمق 

القطع ومينع إضرار املوصل. 

أختبر هذا السكني طبقاً لالئحة 
الهندسية األملانية (VDE) للعمل على 
األجزاء في وجود التيار الكهربائي حتى 

جهد 1000 فولت.

فايكون ميني دو، رقم 150 

قصافة ذاتية معزولة متاما، تستخدم 
مع جميع املوصالت املرنة والصلبة 

املعتادة، مقطع 0,5 - 6,0 مم2. متكامل 
بها قاطع جانبي سهل االستخدام 

(املوصالت املرنة حتى 6,0 مم2 واملوصالت 
الصلبة حتى 4,0 مم2).
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جديد

فايكون قصافة تعرية
 (سوبر) رقم 5

قصافة معزولة متاما، تضبط 
نفسها ذاتيا بحسب مقطع الكابل. 

تتستخدم مع املوصالت املرنة والصلبة 
من  0,2 - 6,0 مم2 وتقطع بطول من 
5 - 12 مم، وهي مزودة بقاطع جانبي 

متكامل (قطر 2 مم كحد أقصى).

فايكون قصافة تعرية
(سوبر) رقم 6

قصافة ذاتية معزولة متاما، تستخدم 
للموصالت املرنة والصلبة من 0,2 

- 6,0 مم2. ذات ضابط لطول القطع من 

5 - 12 مم، ميكن إزالته عند احلاجة.

أختبرت القصافة طبقا لالئحة 
الهندسية األملانية (VDE)  للعمل 

على األجزاء في وجود التيار 
الكهربائي حتى جهد 1000 فولت.

فايكون قصافة تعرية
رقم 7

قصافة ذات نظام حتسس خاص 
يضبط نفسه ذاتياً بحسب 

ن من تعرية  مقطع املوصل، ومتكّ
الكابالت واألسالك بسرعة ودقة.

ميكن ضبطها بدقة (5 درجات) بحسب 
أنواع الكابالت وأقطارها اتلفة.

الطول املنظور: 8 - 24  مم، 5/16 - 1 بوصة
مزودة بقاطع جانبي تكاملي سهل 

االستعمال حتى قطر 3 مم كحد أقصى

أدوات تعرية الكابالت

أداة تعرية الكابالت

قصافة تعرية (سوبر) رقم 5
قصافة تعرية (سوبر) رقم 6
قصافة تعرية، رقم 7
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أدوات تعرية الكابالت

قصافات متعددة 
اإلستخدامات 

قصافة تعرية رقم 100
 قصافة مزدوجة (دو) رقم 200

قصافة دو كرميب رقم 300
قصافة متعددة (مولتي) رقم 400

فايكون قصافة تعرية
رقم 100

أداة شاملة لفصل العازل اخلارجي 
والداخلي وتعرية الكابالت احملورية.

فايكون قصافة مزدوجة
 (دو) رقم 200

أداتان في قصافة واحدة، جتمع 
بني عمليتي فصل العوازل وتعرية 
املوصل بسرعة وأمان، وتستخدم 

مع جميع الكابالت املستديرة 
املعتادة بقطر 4 - 28 مم.

ذات نظام حتسس خاص يضبط 
نفسه ذاتياً بحسب مقطع املوصل، 

ن من تعرية الكابالت بسرعة  وميكّ
ودقة مبقطع من 0,5 - 4,0 مم2 .

فايكون قصافة 
دو كرميب رقم 300

قصافة واحدة للفصل والبرم في آن 
واحد. فصل سهل للموصالت 

من 0,5 - 6,0 مم2 ، وتعرية 
املوصل بطول 5 مم ثم برمه.

توجد درجتان لضغط حلقات التثبيت: 
0,5 � 2,5 مم2 وبالتالي 4 � 6,0 مم2 .

فايكون  قصافة متعددة 
(مولتي) رقم 400

أداة مطورة حديثا لتعرية وفصل 
جميع أنواع الكابالت املستديرة 

املعتادة بقطر من 8 - 13 مم.

ن من إجراء القطع املستدير  متكّ
واملستطيل والتعرية السريعة 

في األماكن صعبة الوصول، 
وتستعمل مع جميع املوصالت املرنة 

والصلبة حتى مقاس 6,0 مم2.

مزودة بقاطع جانبي متكامل، 
يسهل استخدامه.
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* مقترحات للتشكيلة

  نوفر أداة العرض بدون منتجات

 *وسائل عرض املنتجات
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مالحظات

ملحوظة:

جميع اخلواص والتوصيات املذكورة في هذه 

النشرة يجب أن ال تؤخذ على أنها مضمونة 

مختبراتنا  نتائج  على  مبنية  فهي  متاماً، 

وخبرتنا العملية، ومبا أن التطبيقات الفردية 

لتلك اخلواص املعلومات  بعيدة عن معرفتنا 

ينتج  فال  ومسؤوليتنا،  رعايتنا  نطاق  وخارج 

عن ذلك أية التزامات.

لية  لعا ا ة  د جلو ا فقط  يشمل  ن  لضما ا

واملستمرة ملنتجاتنا وأن تكون خالية من أي 

لشروط  العامة  لالئحتنا  طبقاً  فيها  عطل 

بفحصه  يقوم  بأن  املشتري  ونوصي  البيع. 

عن  يقرر  بحيث  ملنتجاتنا  الذاتي  املعملي 

معرفة عما إذا كانت منتجاتنا توفي طلباته، 

وال يربطنا ذلك باستحقاقات من هذا القبيل. 

مبفرده  يتحمل  املنتجات  لهذه  املستعمل 

أو  اخلاطئ  االستعمال  حالة  في  املسؤولية 

التطبيق في غير موضعه .
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مراجع / وشهادات 

فايكون منتجات
 عالية الكفاءة
شهادات على جودتها،

 وتقنيتها، وأمنها.

(معهد اجلودة والفحص التكنولوجي اإليطالي) 

وفايكون  اللصق،  قضبان  فايكون  صالحية  شهادة 

في  راتينج  إبوكسيد  نظام  صلب،  حديد   � بالستيك 

ااالت البحرية

(معهد اإلختبارات الصناعية والتجارية االملاني) شهادة 

النوعني   من  صلب  حديد   � بالستيك  فايكون  صالحية 

اخلزف BL  وفايكون C كلواصق آمنة في مجال الصناعات 

الغذائية التكنولوجية.  بيان صالحية واملطابقة لقانون 

وبالتالي  األملاني  الضرورية  واالحتياجات  الغذائية  املواد 

االستخدام  كالصق وجلبة في مجال الصناعات الغذائية 

التقنية.

(إحتاد الفحص التقني األملاني لوالية وستفاليا)

فايكون  واجلودة  اخلواص  على  احملافظة  فحص  شهادات 

الشفافية)  (الشديد  سبراي  زنك  وفايكون  سبراي  زنك 

وفايكون مضاد الصدأ.

(معهد اللحام التقني األملاني)

صالحيته  تثبت  اللحام  حلماية  سبراي  فايكون  إختبار 

كبطانة ألجزاء اللحام.

(املعهد القومي األميريكي للمعايير)    

املشحم  وفايكون  فلويد  بيو  فايكون  صالحية  شهادة 

الصناعات  في  املباشر  لالستعمال   AL-H الشامل 

.USDA  H1  الغذائية طبقا للمرسوم

(املعهد القومي األميريكي للمعايير)    

و   (A7, C1) املعدنية  السوائل  فايكون  صالحية  شهادة 

فايكون املشحم الشامل AL-F لالستعمال في مجال 

  USDA للمرسوم   طبقا  التقنية،  الغذائية  الصناعات 

.H2

RINA

ISEGA

RWTÜV

SLV

NSF

NSF
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TZW
 Technologiezentrum

 Wasser
Karlsruhe

Prüfstelle Wasser

مراجع / وشهادات

فايكون منتجات
 عالية الكفاءة

شهادات على جودتها،

 وتقنيتها، وأمنها.

Bundes-

preis 2000

TZW

DVGW

BAM

RWTÜV

TÜV

اجلائزة األملانية الفيديرالية لعام 2000 
اهود  على   2000 لعام  الفيديرالية  األملانية  اجلائزة 

االبتكاري العظيم بشأن فايكون دو كرميب رقم 300.

(مركز تكنولوجيا املاء األملاني) 

 AN و   AN 302-43 فايكونلوك  إختبارأنواع  شهادات 

11-305 و AN 305-72 و AN 306-20 أنها تفي متطلبات 

(اخلاصة   KTW للصحة  األملانية  الفيدرالية  املأمورية 

كجلبات  لالستخدام  صالحيتهم  وثبات  الشرب)  مبياه 

 .D2 نوع

(اإلحتاد العلمي التقني األملاني للغاز واملاء)

من  املعطاة  االختبارية  األختام  علي  تصديق  شهادات 

قبل االحتاد  العلمي التقني األملاني للغاز واملاء بصالحية 

AN 305- و AN 305-72 و  AN 305-11 اجللبات فايكنلوك

77 و AN 306-20  لالستخدام في منشآت الغاز.

DIN- قبل  من  املعطي  االختبار  ختم  بشأن  وشهادة 

ن  كمكوّ التسرب  كشاف  سبراي  لفايكون   DVGW

للرغوة  في أعمال البحث عن تسرب الغاز من األنابيب.

(املصلحة الفيديرالية األملانية الختباراملواد)

تقرير الفحص بشأن صالحية الالصق واجللبة  فايكونلوك 

غاز  استخدامات  مجال  في   AN 306-48 و  AN 305-77

االكسيجني.

(إحتاد الفحص التقني األملاني لوالية وستفاليا)

بطاقات RWTÜV اخلاصة بتصريح املاركة وإيفاء فايكون 

اخلاص  األملاني  القانون  متطلبات  الكابالت  تعرية  أدوات 

باألجهزة التقنية .

(إحتاد الفحص التقني جلنوب املانيا)

شهادة صالحية فايكون سيليكون HT 300 لالستخدام  

في أنابيب الغاز العادم في احملطات احلرارية التي تعمل 

بالغاز أو بزيت البترول.
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