
Black-Seal

W 44 T®  Fjölnota úði

Vörur með NSF-vottun

W 44 T®  Alhliða smurefni

• einstakt þol gegn olíum og feiti
• háhitaþolin frá -50°C til +280°C

• með nýjum og endurbættum úðastút smyr nákvæman vélbúnað
• hrindir raka
• ver gegn ryði

• smýgur einstaklega vel
• smýgur inn og leysir ryð
• ver gegn ryði

Nánari upplýsingar á síðu 4.

Nánari upplýsingar á síðu 8.

Nánari upplýsingar á síðu 3.

Nánari upplýsingar á síðu 2.

Þrýstibrúsi

200 ml
13051200

*samsvarar um það bil 
  tilgreindum RAL lit

svart: RAL 9005*

500 ml
11251550

400 ml
11251500

The right ADHESIVE in a CLICK

Viðgerðarstaukur stál,
Viðgerðarstaukur fyrir Plast og
Viðgerðarstaukur fyrir Ryðfrítt

AN 301-43  og
AN 301-72

Samsetningarfeiti „High-Tech“

NSF Sprays

Málmhreinsir

• öflugur
• gufar upp án þess að skilja eftir leifar
• hindrar að fita leggist aftur á

WEICON límleitarvélin er á íslensku á 
heimasíðunnni okkar Fossberg.is

500 ml
11202500



AN 301-43

AN 306-20 AN 305-74

AN 302-70

AN 301-72

AN 302-43

• hærri seigja
• miðlungsfesta
• losanlegt með verkfærum

• hærri seigja
• miðlungsfesta
• losanlegt með verkfærum

• hærri seigja
• miðlungsfesta
• losanlegt með verkfærum

• hærri seigja
• háfesta
• erfitt að losa

• hærri seigja
• háfesta
• erfitt að losa

• miðlungs seigja
• háfesta
• hard to disassemble

Gengjulím, hreint
NSF-/DVGW-prófað

Legulím háhitaþolið 
DVGW-/KTW-vottað

Pakkning fyrir flangsa, 
gírkassa og aðra mótorhluti

Gengjulím, 
DVGW-vottað

Pípu og flangsa þétti með PTFE, hreint
háhitaþolið NSF-/DVGW-vottað

Gengjulím DVGW og KTW samþykkt 
fyrir notkun við drykkjarvatnsleiðslur

20 ml
30143020

10 ml
30243110

20 ml
30243020

TZW

TZW

Technologiezentrum 
Wasser Karlsruhe 
Prüfstelle Wasser

20 ml
30270020

50 ml
30620150

50 ml
30574150

50 ml
30172150

WEICONLOCK® - Loftfirrt lím og þéttiefni

Sérstaklega gerð fyrir hagkvæmar gengjuþéttingar, samsetningar og límingu á gengjum, legum og pípusamsetningum.

Eftir þornun veita þessi efni högg- og titringsþolna samsetningu með einstakt þol gegn efnasamböndum og leysiefnum.
Hitaþol: -60°C til +150°C.

D
esign Pat. 00159884

Pen-System

2
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Bremsuhreinsir

WEICON F WEICON WR

WEICON HB 300

Viðgerðarstaukar

Fljótandi málmur

Viðgerðarstaukur Aluminium

• Fjölnota hreinsir, sérstaklega fyrir bíliðnaðinn
• gufar upp án þess að skilja eftir leifar

• þykkt
• inniheldur ál-agnir
• tærist ekki og tekur ekki segul

• fljótandi
• inniheldur stál-agnir
• núningsþolið

• þykkt
• inniheldur stál-agnir
• háhitaþolið

500 ml
11203500 11203500 11203500

5 L
11203005

30 L
11203030

Pumpu-brúsi WPS 1500 
með EPDM-þéttum

15841500

Margnota plast-úðabrúsi með 
sérstökum þéttingum fyrir u.þ.b 
1.300 ml vökva 

AT-44 Fjölnota úði

• með PTFE - án sílíkons
• losar ryðgaðar gengjur, bolta, fittings og loka
• hrindir raka frá rafmagnsleiðurum

400 ml
11250400

Einfalda lausnin fyrir allar viðgerðar- og viðhaldsvinnu.

Einfalt í notkun:

Alltaf réttur skammtur, jafnvel fyrir litla viðgerð.

Fullþornað efni má vélvinna (bora, snitta, fræsa) og mála yfir án 
formeðhöndlunnar. 

skera hnoða nota 

115 g
10534115

Viðgerðarstaukur Vatnsþolinn

Viðgerðarstaukur Tré

115 g
10531115

56 g
10532115

Viðgerðarstaukur Plast
115 g

10536115

0,5 kg
10300005

1,0 kg
10450010

0,5 kg 
10150005
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Viðgerðarstaukur stál
115 g

10533115



Anti-Seize - Samsetnignarfeiti

Koparfeiti

Anti-Seize „High-Tech“ - Samsetnignarfeiti

• áreiðanleg vörn gegn tæringu, ryði og festum
• þolir saltvant og flestar sýrur
• háhitaþolin upp að +1200°C

• Samsetningarfeiti, gengjuvörn og smurfeiti
• fyrir hluti undir miklu álagi
• hitaþolin frá -20°C til +1100°C

Dós með bursta

Dós með bursta

Dós með bursta Dós með burstaDós með bursta

120 g
26000012

500 g
26000050

Þrýstihylki

200 ml
26000200

500 g
26100050

120 g
26100012

Úði

400 ml
27050400

• hrein - inniheldur ekki málma*
• NSF-vottuð
• háhitaþolin upp að +1400°C

500 g
26200050
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*neðan 0.1 %

W 44 T®-Fluid

Fast Cleaner

Ryðleysir Fluid

400 ml
11253400

400 ml
11154400

500 ml
11212500

Top-Lub-Fluid

400 ml
11511400

• pH-hlutlaus fituhreinsir
• hægt að nota á mörg mismunandi efni eins og 
 málma, gler, keramik  og flest gúmmí og plastefni
• getur stuðlað að umbótum í vinnustaðaöryggi 
 og heilsuvernd

• inniheldur hvorki resín né sýrur
• smýgur einstaklega vel
• smyr, hrindir raka, ryðver, hreinsar 
 og viðheldur allt með einu efni

• smýgur inn í minnstu sprungur
• tryggir virkni vélarhluta og rafsnerta
• ver gegn tæringu og oxun

• sérlega góð viðloðun og þrýstiþol
• minnkar hljóð og hrindir vatni
• kemur í veg fyrir rýrnun, núning og slit

Notandi
Cross-Out

Notandi
Inserted Text
saltvatn



Límkítti - Flex 310 PU HT 300 - sílikonpakkning

• varanlega teygjanlegt, sterkt, 
 yfirmálanlegt og veðurþolið. Gott þol gegn 
 útfjólubláum geislum, ferskvatni og saltvatni.

• varanlega teygjanlegt - rýrnar ekki
• hitaþol frá -60°C til +300°C
• eygist allt að 500% án þess að rofna

• sterkt, varanlega teygjanlegt
• hitaþolið frá -40°C til +90°C
• gott úthald gegn veðrun, útfjólubláu ljósi. Yfirmálanlegt (balut á blautt)

For-meðhöndlun yfirborðs
Notkun grunns getur verulega bætt 
viðloðun ýmissa efna (nánar í töflu í 
vörulista).

Einnig fáanlegt 
í þrýstibrúsa

Einnig fáanlegt 
í þrýstibrúsa

Einnig fáanlegt 
í þrýstibrúsa

Certificate of Conformity as an 
adhesive in food technology.

hvítt: RAL 9003*

300 ml
13300310

svart: RAL 9004*

300 ml
13301310

grátt: RAL 7000*

300 ml
13302310

hvítt: RAL 9003* svart: RAL 9004* grátt: RAL 7000*

200 ml
13350200

200 ml
13352200

200 ml
13351200

85 ml
13350085

85 ml
13352085

85 ml
13351085

túpa túpa túpa

Límkítti - Flex+bond®

310 ml
13050310

rautt: RAL 3016* rautt: RAL 3016*

85 ml
13050085

*samsvarar nokkurn veginn uppgefnum RAL litum

3 g
12050001

12 g
12050012

30 g
12050030

Tonnatak - VA 100 Tonnatak GEL

• Sýanóakrýlat Lím fyrir gúmmí 
 og plastefni
• miðlungs seigja
• stuttur vinnslutími

• hentar vel á gljúpa fleti
• þykkt (thixotropic)
• mjög hæg þornun = 
 hægt að stilla af

30 g
12500130

Epoxy mínútulím

• glært
• hraðþornandi
• mikill bindistyrkur

24 ml
10550024
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Certificate of Conformity as an adhesive
in food technology.

sérpöntun sérpöntun

Notandi
Cross-Out

Notandi
Inserted Text
blautt



Sílíkonúði PTFE-úði

Hreinsir og vörn f. Ryðfrítt

• gefur endingargóða hlífðarfilmu
• góð yfirborðsvörn
• kemur í veg fyrir uppsöfnun límleifa

• inniheldur ekki feiti
• einstakir smur-eiginleikar (ekkert festist)
• loðir við alla málma, plast og timbur

• fyrir burstað og pólerað ryðfrít stál, 
 einnig utandyra
• pH hlutlaus

400 ml
11590400

Fjölhreinsir - Sítrónu

• alhliða hreinsir byggður á seyði úr sítrónuberki
• hreinsar vélahluti og tæknibúnað, mælibúnað 
 og vélar sem krefjast nákvæmni

400 ml
11217400 pH - hlutlaus

pH - neutra
l

Professional Quality

Fjölhreinsir - Froðuúði

• öflugur alhliða hreinsir sem
 skilur ekki eftir sig leifar
• hreinsar flest yfirborð þar á meðal málma, 
 plast, gler, keramik eða lakkaða 
 og málaða fleti

400 ml
11200400

400 ml
11350400

400 ml
11300400
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Keðju og víraúði

• þrýstiþolin, einstök viðloðun
• fyrir keðjur og víra undir miklu álagi

400 ml
11500400

Top-Smur

• smýgur einstaklega vel
• þrýstiþolið
• vatnsfráhrindandi

400 ml
11510400

Lekaleitir

• vinnur gegn tæringu
• ó-eldfimt
• DVGW-vottað

400 ml
11651400

Notandi
Cross-Out

Notandi
Inserted Text
ryðfrítt



GMK 2410Raftengjahreinsir

• mikil bindistyrkur
• fyrir stóra fleti
• þolir raka

• fitulaus
• eykur rafleiðni
• minnkar spennufall

KontaktlímGúmmí - Málmar

  sterkt

  teygjanlegt

túpa

185 g
16100185

400 ml
11210400

Kontaktúði

• vörn og viðhald raftengja 
 og rafmagnstenginga
• heldur snertum, öryggjum og 
 kapaltengjum hreinum og lausum 
 við oxun

400 ml
11152400

Suðuúði

• verndar suðustykki og 
 suðuspíssa
• fyrir bestu suðuvinnuna
• inniheldur ekki sílíkon

400 ml
11700400

Inniheldur:

12603012 Tonnatak VA 30 Svart 12 g
11207150 Yfirborðshreinsir 150 ml
12450010 Grunnur 10 ml
13250000 WEICON Öryggishnífur

Með WEICON O-hringja límsettinu er hægt að líma hringi úr öllum 
helstu efnum á skömmum tíma.

WEICON O-hringja límsett

Set 
12508030

1 2 3

4 5 6
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WEICON-App

www.weicon.com/app

Einföld leit að lausnum.

www.FOSSBERG.is

FOSSBERG ehf
Dugguvogi 6
104 Reykjavik

Sími: 5757 600
Fax:  5717 601
fossberg@fossberg.is

Zink úði

Ryðleysir og kontakt úði Ryðskelfir

Zink-Ál úði

• varanleg ryðvörn á alla málmfleti
• endingargóð varnarfilma jafnvel undir 
 ítrustu veður- og umhverfisaðstæðum

• sexföld virknin gerir þennan úða ómissandi 
 í viðgerðum og viðhaldi
• hreinsar og smyr hverskonar járn- og vélarhluta
• varanleg vörn gegn tæringu

• fljótandi skiptilykill 
• Inniheldur ekki jarðolíur, silíkon eða feiti
• losar ryðgaðar samsetningar 
 á mjög skömmum tíma

• langvarandi tæringar- og ryðvörn á alla málma
• myndar fljótþornandi hlífðarfilmu
 með góða viðloðun

Einnig fáanlegt í dós! Ýmsir málmlitir í boði
• Ryðfrír úði
• Króm-Silfur úði
• Koparúði
• Brass úði ofl

Penslanleg fljótandi 
Zink málning

400 ml
11000400

400 ml
11002400

375 ml
15000375

400 ml
11150400

400 ml
11151400


