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WeRKPlaatS PRoFi PRogRamma

WEPP laat allEs mErkbaar bEtEr draaiEn, ook uW autobEdrijf

WEPP biedt garagebedrijven een breed assortiment van prestatieverbeterende onderhoudsproducten en additieven. 
Deze zorgen ervoor dat

·  voertuigcomponenten aantoonbaar beter lopen, schoner blijven en langer meegaan
·  klanten blij worden en graag terugkomen dankzij merkbaar verbeterde prestaties
·  autobedrijven profiteren van een sterkere klantenbinding en hogere omzet met betere marges
·  de wereld schoner wordt dankzij de reinigende werking die zorgt voor minder luchtvervuiling.

Producten met bewezen werking
WEPP levert exclusief voor de professionele markt een range van innovatieve onderhoudsproducten voor auto’s, 
bestel- en vrachtwagens en bussen. Producten met een direct merkbaar en bewezen positief effect op het functio-
neren van verschillende voertuigcomponenten. Het assortiment biedt hoogwaardige reinigende en beschermende 
producten voor onder meer de motor, transmissie, elektronica, remmen, in- en uitlaatsystemen, roetfilters, koeling-
systemen, airco enzovoorts.

Hé, er is iets aan mijn auto gedaan!
de meerwaarde van WePP producten is dat uw klant de verbetering echt ervaart. dit biedt u als autobedrijf een 
unieke kans om u te onderscheiden. Want een tevreden klant komt graag bij u terug voor een nieuwe onderhouds-
beurt. Bovendien leveren de WePP producten extra omzet en marge op.

Maximaal resultaat door ondersteuning
WEPP ondersteunt u als afnemer ook met commerciële en technische trainingen voor receptie- en werkplaatsme-
dewerkers. Hiermee helpen wij u de meerwaarde van onze producten te vertalen in maximale klantenbinding en 
verhoging van uw marges.

Kijk op www.wepp.org hoe WEPP u helpt om uw klanten blij en uw autobedrijf winstgevender te maken of 
bel  + 31 40 218 30 25.

Wepp_Broschure_170421_HOLLAND_17_ES_RZ.indd   2 02.05.17   12:19



inhoud
01. Motor, aanDrijving En bEsturing  04

02. KoElsystEEM  06

03. airconDitioning 07

04. branDstofsystEEM 10 

  a) diesel 

  B) Benzine 

05. rEM systEEM 13

06. onDErHouD 14   

07. carrossEriE Profi PrograMMa 17

08. DivErsEn 20

inhoud

Wepp_Broschure_170421_HOLLAND_17_ES_RZ.indd   3 02.05.17   12:19



4

WEPP 2010 
Motor systEEM rEinigEr 

Voor het professioneel reinigen en spoe-
len van het gehele oliecircuit. Verwijdert 
schadelijke afzettingen en restmateriaal. Als 
voorbereiding bij olieverversing, vooral als 
bijv. termijnen zijn overschreden. Aanbevo-
len voor alle benzine en dieselmotoren, met 
of zonder turbo, katalysator of roetfilter. Als 
oplossing bij overschrijden van verversings-
termijn, sludgevorming, compressieverlies 
bij de zuigerveren en tikkende hydraulische 
klepstoters. In een gereinigd systeem kan 
de nieuwe olie optimaal presteren en blijft 
langer schoon. Vrij van oplosmiddelen.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2010

WEPP 2110
Motor intEnsiEf rEinigEr

Een volledig nieuwe reiniger, opgebouwd 
met de modernste additieven. Het weekt vast-
zittende zuigerveerringen los en verwijdert 
ingedikte olie en afzettingen uit het complete 
oliecircuit, ook tijdens het rijden. Hierdoor 
vervuilt de hierna te verversen motorolie 
aanzienlijk minder. Geschikt voor benzine- 
en dieselmotoren, met of zonder turbocom-
pressor. Verbetert de compressie en reinigt 
de hydraulische klepstoters preventief. 

inhoud: 300 ml Bestelnummer: 2110

01. motoR, aandRiJVing en BeStuRing

motoR, aandRiJVing en BeStuRing

WEPP 2011
Motor systEEM bEHanDEling

Een multifunctioneel additief ter ondersteun-
ing van de motorolie. Slijtage, bijgeluiden, 
olieverbruik en olielekkage worden effectief 
voorkomen. Wrijving en slijtage worden 
gereduceerd en de terugval van de viscosi-
teit wordt tegen gegaan. Bijgeluiden van de 
klepstoters worden doeltreffend gereduceerd. 
Keerringen en klepseals worden soepel 
gehouden. Geschikt voor alle types van 
benzine- en dieselmotoren en voor alle mi-
nerale- en synthetische motoroliën. Speciaal 
aanbevolen voor voertuigen die zwaar be-
last worden en/of met hogere kilometrages.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2011

WEPP 2111
Motor slijtagE bEscHErMing

Vermindert het Blow-By-Effect, het brand-
stof- en het olieverbruik. Beschermt ook 
bij verminderde smerende eigenschappen 
door bijvoorbeeld olieverbruik. Verbetert de 
elasticiteit van de motor, de prestaties en 
de koude start. De op elkaar lopende delen 
blijven bij toenemende belasting langer van 
elkaar gescheiden. Fijn verdeelde colloïdale 
keramische deeltjes verminderen de wrijving.

inhoud: 300 ml Bestelnummer: 2111
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WEPP 2014 
atf-ProtEction

Een concentraat van additieven voor alle 
automatische transmissies met of zonder 
koppelomvormer. Eigenschappen: Universeel 
inzetbaar. Vermindert de wrijving aan de 
schakelelementen en verbetert de werking 
van de stuurventielen. Ondersteunt de 
reinigende werking en geeft een maximale 
bescherming tegen slijtage en corrosie.

inhoud: 300 ml Bestelnummer: 2014

WEPP 2015  
PoWEr stEEring clEanEr

Een reiniger van de nieuwste generatie voor 
alle hydraulische ATF-besturingen. De ontsta-
ne afzettingen door slijtage en veroudering 
in de pompen en de stuurcilinders worden 
opgelost. Universeel inzetbaar. Verbetert de 
werking van de stuurventielen. Geeft een 
maximale bescherming tegen slijtage. Heeft 
een optimale reinigende werking en houdt 
het opgeloste vuil vast.  

inhoud: 300 ml  Bestelnummer: 2015

WEPP 2016 
PoWEr stEEring ProtEction

Optimaal inzetbaar voor onderhoud aan 
alle hydraulische besturingssystemen.  
Vermindert de wrijving aan de hydrau-
lische cilinders en verbetert de werking 
van de stuurventielen. Het ondersteunt de 
wrijving en geeft een maximale bescher-
ming tegen slijtage en corrosie. Reduceert 
schuimvorming en olielekkage.

inhoud: 100 ml  Bestelnummer: 2016

01. motoR, aandRiJVing en BeStuRing

motoR, aandRiJVing en BeStuRing

WEPP 2012 
transMissiE-DiffErEntiEEl  
systEEM bEscHErMing

Vermindert de inwendige slijtage en wrij-
ving. De perfecte bescherming voor de  lange 
duur bij extreme mechanische belasting 
van transmissie- en differentieel systemen. 
Vermindert de typische transmissiegeluiden 
en verhoogt de levensduur. 
 

inhoud: 100 ml Bestelnummer: 2012

WEPP 2013 
atf-clEanEr

Een reiniger van de nieuwste generatie 
voor alle automatische transmissies met 
of zonder koppelomvormer. De ontstane 
afzettingen door slijtage en veroudering 
worden opgelost. Eigenschappen: Universeel 
inzetbaar. Vermindert de wrijving aan de 
schakelelementen en verbetert de werking 
van de stuurventielen. Geeft een maximale 
bescherming tegen slijtage.

inhoud: 300 ml Bestelnummer: 2013
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02. KoelSySteem

WEPP 2020 
KoElsystEEMbEvEiliging

Nieuwe, effectieve en permanente bescher-
ming tegen microlekkages voor alle moderne 
koelsystemen met dwarsdoorstroom radia-
toren met wervelingsaktivatoren en geringe 
koelvloeistof inhoud. Voorkomt microlekka-
ges in het gehele koelsysteem. Koelsysteem-
beveiliging blijft volledig werkzaam tot de 
volgende verversing van de koelvloeistof. 
Kan met alle voorkomende koelvloeistoffen 
gemengd worden. 

inhoud: 300 ml  Bestelnummer: 2020

WEPP 2021 
raDiatorDicHt

Duurzame afdichting tegen lekkages in het 
gehele koelsysteem. Beschermt het gehele 
koelsysteem tegen lekkages. Als preventieve 
en professionele afronding van elke repara-
tie of schade aan het koelsysteem.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2021

WEPP 2023 
KoElsystEEMrEinigEr

Voor complete reiniging van het gehele 
koelsysteem. Olie en vethoudende aan-
slag worden moeiteloos opgelost. Sludge, 
kalk en corrosieaanslag worden verwij-
derd. Niet agressief voor metaal, rubber 
en kunststof. Bevat geen agressieve zuren 
of logen. Verhoogt de bedrijfszekerheid 
van het koelsysteem.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2023

WEPP 2028 
intErcoolEr rEinigEr 

Een actieve reiniger voor de uitwendige 
reiniging van koelunits. Verwijdert snel 
en effectief alle vervuiling door insecten, 
wegwerkzaamheden, uitlaatgassen, zand 
en stof. Uitstekende bescherming van het 
aluminium tegen corrosie en inwerking van 
pekel. Waarborgt hiermee het optimale 
motorvermogen.

inhoud: 1000 ml Bestelnummer: 2028

KoelSySteem
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WEPP 2025 
airfrEsH

Snelwerkende en efficiënte luchtverfrisser 
voor het interieur. Absorbeert geurtjes en 
laat een aangename citroengeur achter. 
Bestemd voor de professionele markt. Bij 
een reukbelasting/muffe geur door een 
vervuiling van de verdamper altijd eerst een 
reiniging van de verdamper uitvoeren.  

inhoud: 100 ml  Bestelnummer: 2025

WEPP 2120 
airco rEinigEr Probio

De oplossing voor het perfect reinigen van 
de Airconditioning. Geschikt voor elk type 
auto, touringcar, vrachtwagen en land-
bouwvoertuig. WEPP 2120 Aircorei niger 
ProBio is een gebruiksklare reiniger. Het 
bevat positieve organismen ( Probiotica). 
Het is duurzame en natuurlijke reiniger, 
veilig voor mens dier en milieu. Het be-
vordert een fris en gezond klimaat in het 
interieur. 

inhoud: 150 ml  Bestelnummer: 2120

WEPP 7031001
airco coMPrEssor oil

Een premium synthetische Airco compressor-
olie. Biedt uitstekende smering en bescher-
ming van de compressor. Voorkomt zuurvor-
ming en corrosie. Bevat o-ring conditioners. 
Compatibel met PAG en minerale olie. Com-
patibel met R134a en R12 koudemiddel.

inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 7031001

WEPP 7032001  
coMPrEssor oil r-1234yf

Voor gebruik in R-1234YF Auto Airco 
 Systemen Volgens OEM specificities.
WEPP 7032001 is een synthetische PAG 46 
olie. Biedt een uitstekende weerstand tegen 
vocht. Speciaal ontwikkeld voor Airco syste-
men die R-1234YF koudemiddel gebruiken. 
Bevat conditioners, inhibitoren en anti-slijta-
ge middelen voor een uitstekende smering en 
bescherming van de compressor. Vermindert 
de slijtage van de compressor.

inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 7032001

WEPP 7030001
Pag 100

Synthetische PAG olie. Biedt een uitste-
kende weerstand tegen vocht. Speciaal 
ontwikkeld voor Airco systemen die 
R134a  koudemiddel gebruiken. Bevat 
conditioners, inhibitoren en anti-slijtage 
middelen voor een uitstekende smering en 
bescherming van de compressor. Vermin-
dert compressor slijtage.

inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 7030001

03. aiRConditioning

aiRConditioning
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WEPP 1703
airco HigH PrEssurE aDaPtEr

Bestelnummer: 1703

03. aiRConditioning

aiRConditioning

WEPP 1701
airco aErosol aDaPtEr

Bestelnummer: 1701

WEPP 1702
airco HanD turn aDaPtEr

Bestelnummer: 1702

WEPP 7050250/7050001
airco tracEr DyE

Geconcentreerde UV lekdetectie vloeistof. 
Voor gebruik in R134a, R12 en R1234yf 
systemen. Detecteerbaar bij blootstelling aan 
UV licht. Compatibel met PAG, PAO, ester 
en minerale olie. Onschadelijk voor Airco 
service apparatuur. 250ml behandelt 50 
voertuigen.

inhoud: 250 ml  Bestelnummer: 7050250
inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 7050001

WEPP 7040001
vacuuM PuMP oil

Speciaal ontwikkeld voor zeer lage
dampspanning en hoge pomp efficiëntie 
bij alle temperaturen. WEPP 7040001 
Vacuum Pump Oil kan zowel bij de 
R-12 en R-134a Aircosystemen gebruikt 
worden.

inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 7040001

WEPP 7041236
HybriD airco oil

Voor gebruik van Aircosystemen in hybri-
de voertuigen. Raadpleeg de gebruiksaan-
wijzing van de fabrikant voor specificaties 
en olie capaciteit van het voertuig.

inhoud: 236 ml  Bestelnummer: 7041236

Wepp_Broschure_170421_HOLLAND_17_ES_RZ.indd   8 02.05.17   12:20



9

03. aiRConditioning

aiRConditioning

WEPP 7021100
total airco lEaK stoP

Dicht kleine lekkages in verdampers, 
condensors, pakkingen, keerringen en 
slangen. Bevat geen polymeren; hardt niet 
uit. Onschadelijk voor Airco systemen en 
service apparatuur. Mengbaar met POE, 
PAG en minerale Airco oliën. Werkt binnen 
15–30 minuten.

inhoud: 100 ml Bestelnummer: 7021100

WEPP 7020100
airco sEal lEaK stoP MEt uv

Geconcentreerd additief welke lekkages 
voorkomt en stopt rond pakkingen en o-
ringen. WEPP 7020100 Airco Seal Leak 
Stop heeft bewezen effectief te zijn op alle 
soorten rubber o-ring en pakking materiaal 
en is compatibel met alle Airco koudemidde-
len en oliën. Onschadelijk voor compressor 
componenten. Bevat UV-lekdetectievloeistof.

inhoud: 100 ml Bestelnummer: 7020100

WEPP 1704
ac-tHErMoMEtEr

Bestelnummer: 1704

WEPP 1705
oMbouWsEt WaEco

Bestelnummer: 1705

WEPP 1706
airco aErosol aDaPtEr

Bestelnummer: 1706

WEPP 1707
airco 1234yf aDaPtEr

Bestelnummer: 1707
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04. BRandStoFSySteem · ondeRhoudSmatig

BRandStoFSySteem · ondeRhoudSmatig

WEPP 2036  
bEnzinE systEEM bEHanDEling

Een combinatie van moderne actieve 
additieven voor reiniging en onderhoud van 
alle moderne benzinemotoren zoals o.a. 
arm mengselmotoren en direct ingespoten 
benzinemotoren. Voldoet aan de Euro 5 en 
6 norm. Het dragermedium benzine wordt 
geactiveerd door de nieuwe reinigingscom-
ponenten, en is actief in het inspuitbereik 
en de verbrandingsruimte. Uitstekende 
reinigende prestaties voor ook de oudere 
voertuiggeneraties. Sterk hydrofobisch 
en demulgerend bij condenswater (DIN 
51599). Voorkomt motorstoringen.

Toepassing: Bij iedere onderhoudsbeurt, bij 
storingen en zware bedrijfsomstandigheden 
aan de tank toevoegen. Inhoud van de ver-
pakking voldoende tot 80 liter brandstof.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2036

WEPP 2032
DiEsEl systEEM bEHanDEling

Een actieve systeemwerkstof voor moderne 
hoge druk inspuitsystemen. Voldoet aan de 
Euro 5 en 6 norm. Versterkt de noodzake-
lijke waterafscheiding in het filter. Verhoogt 
de smerende werking bij zwavelarme brand-
stof. Verhoogt het cetaangetal en verbetert 
daardoor de ontstekingsgewilligheid bij 
lagere temperaturen. Reinigt en beschermt 
het gehele brandstofsysteem. Verlengt de 
levensduur van het roetfilter en versnelt het 
regeneratieproces. Veilige bescherming 
tegen bacteriën in de brandstof. Vermindert 
motorstoringen. Ook geschikt voor conventi-
onele inspuitsystemen.
Toepassing: Bij iedere onderhoudsbeurt, bij 
storingen en zware bedrijfsomstandigheden 
aan de tank toevoegen. Inhoud van de 
verpakking voldoende tot 80 liter diesel-
brandstof.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2032

WEPP 2030  
DiEsEl intEnsiEf rEinigEr

Directe reiniging van het dieselinspuit-
systeem met en zonder katalysator en/
of roetfilter. Het product wordt bij lopende 
motor verwerkt. Vervuiling en afzettingen 
worden opgelost en verwijderd uit het ge-
hele inspuitsysteem. Maakt een exacte, fijn 
vernevelde inspuiting van de dieselbrandstof 
mogelijk. Voorkomt het “nagelen” door het 
exact sluiten van de verstuiver. Zorgt voor 
optimale motorprestaties en een rustige 
lopende motor.

inhoud: 500 ml Bestelnummer: 2030

WEPP 2031
carburatEur- En gasKlEPrEinigEr

Een speciaal samengesteld mengsel van 
reinigingsmiddelen, om carburateurs en 
gaskleppen te reinigen. Zowel van binnen 
als van buiten werkzaam om afzettingen en 
brandstofsedimenten in het inlaatbereik van 
de carburateur te verwijderen. Uitstekend 
geschikt voor het reinigen van gaskleppen.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2031

04. BRandStoFSySteem · PRoBleemoPloSSend
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BRandStoFSySteem · PRoBleemoPloSSend

WEPP 2033  
KlEPPEn intEnsiEf rEinigEr

Kleppenreiniging voor optimale motorpresta-
ties. Reinigt in- en uitlaatklepgeleidingen en 
verbrandingsruimten. Verwijdert afzettingen, 
koolvorming op kleppen en klepzittingen. 
Zorgt voor exacte klepzitting. Geeft weer 
een gelijkmatige compressiedruk.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2033

04. BRandStoFSySteem · PRoBleemoPloSSend

WEPP 2034
injEctiE intEnsiEf rEinigEr 

Een directe reiniging van het benzine injectie-
systeem. Geschikt voor motoren met en zon-
der lambdasonde en katalysator. Voor een 
intensieve reiniging van het injectiesysteem 
en verbrandingsruimten. Een uitgewogen 
combinatie van werkzame stoffen lost afzet-
tingen en verbrandingsresten op. Verzekert 
een juiste werking van het injectiesysteem. 
(inspuitbeeld, afdichting) Optimaliseert het 
motorvermogen en verhoogt de bedrijfszeker-
heid. Door een schonere verbranding wordt 
het milieu minder belast. 

inhoud: 500 ml Bestelnummer: 2034

WEPP 2038  
crP intEnsiEf rEinigEr

Verwijdert op een effectieve manier 
verkoolde en /of verharste resten van olie, 
brandstoffen, vetten, lakken, kleurstoffen, 
teer, smeer- en glijmiddelen. Bovendien lost 
het lijmresten, pakkingmateriaal en lakresten 
snel en moeiteloos op.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2038

WEPP 2039-150  
DiEsEl-floW (vloEivErbEtEraar)

WEPP Diesel-Flow bestaat uit een combinatie 
van zeer effectieve synthetische compo-
nenten, die de filterdoorlaat en de vloei-
eigenschappen van de dieselolie bij lage 
temperatuur verbeteren. Bij de juiste dosering 
en toepassing verzekert WEPP 2039-150 
Diesel-Flow de werking van de dieselolie in 
de winter. De ontstekingsgewilligheid wordt 
verhoogd waardoor de koude start verbetert, 
de roetontwikkeling wordt gereduceerd en 
de bedrijfszekerheid bij lage temperaturen 
verbeterd.

inhoud: 4 x 150 ml Bestelnummer: 2039-150 set
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BRandStoFSySteem · PRoBleemoPloSSend

04. BRandStoFSySteem · PRoBleemoPloSSend

WEPP 2132  
DPf / turbo-clEanEr

Afzettingen en restanten zoals kool en roet in 
het roetfilter (DPF), de turbocompressor (vari-
abele schoepen) en de uitlaatrecirculatieklep 
(EGR) worden opgelost en gedispergeerd. 
Reduceert de roetuitstoot en vermindert de 
emissie. De motor loopt beter. Verhoogt de 
bedrijfszekerheid en vermindert het aantal 
roetdeeltjes waardoor de frequentie van 
het regenereren vermindert. Kan gebruikt 
worden bij alle typen dieselmotoren, ook bij 
common-rail en pompverstuiver technieken.

inhoud: 500 ml Bestelnummer: 2132

WEPP 2132-150  
DPf / turbo clEanEr

Een preventieve reiniger voor het roetfilter, de EGR en de turbocompressor voor voertuigen 
die ongunstig belast worden (stadsverkeer, korte ritten ed). WEPP 2132-150 DPF/TURBO 
Cleaner houdt de verbrandingsruimten en het gehele uitlaatbereik schoon. Afzettingen en 
 restanten zoals kool en roet in het roetfilter (DPF), de turbocompressor (variabele schoepen) en 
de uitlaatrecirculatieklep (EGR) worden op gelost en gedispergeerd. Reduceert de roetuitstoot 
en vermindert de emissie. De motor loopt beter. Verhoogt de bedrijfszekerheid en vermindert 
het aantal roetdeeltjes waardoor de frequentie van het regenereren vermindert. Kan gebruikt 
worden bij alle typen diesel motoren, ook bij common-rail en pompverstuiver technieken.

inhoud: 4 × 150 ml Bestelnummer: 2132-150 set

WEPP 2232 
DPf-DirEct-clEanEr 

Verwijdert aangekoekte koolstof en 
 asresten zonder demontage uit het roetfilter. 
Onbrand  baar en vrij van metalen. Verdampt 
residuloos. Door de goede bevochtigende 
eigenschappen dringt de reiniger goed door 
in het raatvormige keramische lichaam voor 
een intensieve reiniging. Inzetbaar bij ver-
mogensverlies en motorstoringen door een 
vervuild en/of verstopt  roetfilter. Preventief 
inzetbaar bij ongunstige bedrijfsomstandig-
heden.  

inhoud: 500 ml  Bestelnummer: 2232

WEPP 2230 
turbo/Egr/inlaattrajEctrEinigEr  

Een universeel inzetbare reiniger op 
schuimbasis. Het verwijdert verbrandings- 
en  koolstofresten in het inlaattraject bij 
diesel- en benzinemotoren. Voor reiniging 
van inlaatkleppen van direct ingespoten 
benzinemotoren en voor het reinigen van 
de schoepen en de variabele geometrie van 
turbo’s. 

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2230

WEPP 2130  
DiEsEl-air-intaKE clEanEr 

Een geheel nieuwe combinatie van grond-
stoffen waarmee vervuilingen en afzettingen, 
zoals kool en roet, in het inlaatsysteem van 
dieselmotoren verwijderd worden. De reini-
gende werking van het product vermindert 
de belasting van het diesel partikel filter 
(DPF) en de EGR-klep. Het reinigt tevens de 
inlaatkleppen, verbetert de verbranding en 
optimaliseert de rijeigenschappen.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2130 
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05. Rem SySteem

WEPP 2055  
rEMMEn corrosiE bEscHErMing

Speciale pasta voor het optimaal  functione-
ren van het gehele remsysteem op basis van 
een sterk hechtende, synthetische grondstof 
met keramische pigmenten. Met trillingdem-
pende eigenschappen tegen bijgeluiden in 
het remsysteem. De corrosiewerende eigen-
schappen bieden een perfecte bescherming 
tegen oxidatie en scheef afslijten van de 
remblokken. Voorkomt aantasting door pekel 
en spatwater.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2055

WEPP 255  
rEMMEn Hi-tEc

Een rempasta op basis van hechtactieve en 
pigmenthoudende speciale grondstoffen voor 
het optimaal functioneren van het remsy-
steem. Geluidsdempend en corrosiewerend. 
Als waarborg voor het optimaal functioneren 
van het remsysteem gedurende de levens-
duur van de remblokken.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 255

WEPP 2455 
rEMPasta

Een combinatie van synthetische, werkzame 
bestanddelen op basis van aluminium-
poeder. Bevat keramische en isolerende 
pigmenten. Beschermt actief tegen corrosie. 
Bestand tegen hoge druk en temperatuur-
bestendig. Druppelpuntvrij en duurzaam 
elastisch. Als waarborg voor het optimaal 
functioneren van het remsysteem gedurende 
de levensduur van de remblokken. 

inhoud: 200 ml Bestelnummer: 2455

WEPP 2060 / WEPP 2063 
rEMrEinigEr

Reinigt en ontvet. Voor snelle montage en 
correcte reparatie. Spoelt olie, vet en vuil 
snel en grondig weg. Lost lijmresten op. De 
behandelde delen zijn absoluut schoon.

inhoud:  600 ml  Bestelnummer: 2060  
30 l  2063

WEPP 2555 
KEraMiscHE Pasta

Bevat meer dan 50% aan keramische deel-
tjes. Voorkomt het vastbranden, vreten en het 
vastroesten. Vrij van metalen. Zeer goede 
bescherming tegen slijtage en corrsosie. 
Universeel inzetbaar. Bestend tegen extreem 
lage en hoge temperaturen. Temperatuur-
bereik tussen -40°C en +1400°C. Bestand 
tegen pekel en spatwater. Voor het smeren 
van glijvlakken die zwaar belast worden. 
Geeft een optimale bescherming van 
remblokken, naven, schroefverbindingen, 
stiften, flensen, spindels en passingen.Een 
scheidings-actieve, extreem hechtende pasta 
voor moderne remsystemen met geluiddem-
pende- en corrosie werende eigenschappen. 
De extreem hechtende, pigment houdende 
synthetische grondstoffen waarborgen het 
optimaal functioneren van het remsysteem.

inhoud: 75 ml  Bestelnummer: 2555

Rem SySteem

Wepp_Broschure_170421_HOLLAND_17_ES_RZ.indd   13 02.05.17   12:20



14

06. ondeRhoud 

WEPP 2053 
intEriEur 

Volsynthetische onderhoudsspray. Voorkomt 
wrijvingsgeluiden en neemt deze weg. 
Beschermt zonder vet te worden. Voor het 
regenereren van kunststof oppervlakken. 
Beschermt tegen bros en vaal worden. Werkt 
antistatisch. Maakt gordels weer gangbaar. 
Goede smerende eigenschappen bij raam-
geleiders en deurrubbers. In het interieur 
bescherming tegen UV-straling.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2053

WEPP 2246
suPEr roEstoPlossEr actiEf  

Een modern product voor de snelle demon-
tage van geoxideerde verbindingen zoals 
bouten, schroeven en moeren. Het dringt 
goed binnen/door in de geoxideerde laag. 
Excellente kruipeigenschappen en een sterke 
capillaire werking. Door de lang aan-
houdende werking van het product wordt 
de demontage aanzienlijk vergemakkelijkt. 
Beschermt tegen verdere oxidatie.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2246

WEPP 2042 
vloEivEt transParant

Vloeivet is een transparante, half vloeibare 
vetspray met een voortreffelijke smering in 
een breed toepassingsgebied. Zeer sterk  
binnendringend vermogen. Bestand tegen 
hoge en lage temperaturen. Toepassing 
bij alle scharnieren, pennen, stiften, 
 geleidingen, sloten, slotvangers, bouten, 
schuivende delen, enz. Langdurige en zeer 
goede corrosiebescherming gedurende de 
gehele service-interval. Na het verdampen 
van het oplosmiddel blijft een zachte smeer-
film achter die niet wegzakt. 

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2042

WEPP 2043  
onDErHouDs HEcHtoliE

Moderne hoogwaardige onderhoudsolie 
met de vernieuwde „Kontakt-Hecht-Formule“. 
Langdurige smering gedurende de gehele 
service-interval. Vooral daar waar gewone 
oliesprays te dun zijn. Onderhoudsolie naar 
de modernste techniek met een zeer groot 
binnendringend vermogen. Voor gebruik 
bij cilindersloten, koppelingen, kabels, fijn 
mechanische delen, veerverbindingen, enz. 
Na het verdampen van het oplosmiddel 
bereikt het product zijn volledige hechting en 
bescherming.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2043

ondeRhoud
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ondeRhoud 

06. ondeRhoud · teChniSChe PRoBleemoPloSSeRS

WEPP 2045  
siliconEn glijvEt

Transparante hoogwaardige spray tegen 
frictie/wrijvingsgeluiden van kunststof tegen 
kunststof, metaal of rubber. Een kleurloze 
vetfilm die goede bescherming biedt tegen 
wrijvingsslijtage. Vormt een waterafstotende 
beschermde laag, goed bestand tegen hoge 
en lage temperaturen.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2045

WEPP 2041 
HEcHtsMEring

Een hoogwaardig, extreem hechtend en 
temperatuurstabiel smeermiddel met een 
sterk vermogen om op moeilijk bereikbare 
plaatsen binnen te dringen. Goed bestand 
tegen hoge drukken. Zeer goed bestand te-
gen pekel- en spatwater. Hechtsmering geeft 
een duurzame bescherming tegen corrosie 
voor bv.: scharnieren, koppelingen, hevels, 
handremstangen, portiervangers, holle car-
rosseriedelen, remleidingen, veersystemen en 
stabilisatoren. Wordt tevens toegepast tegen 
bijgeluiden van bv. portiervangers en veer-
systemen. Goede trilling dempende werking. 
Ook zeer geschikt als “marterbescherming”! 
Na het verdampen van het oplosmiddel 
bereikt het product zijn volledige hechting en 
bescherming.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2041

WEPP 2054 
oliEsPray MEt PtfE

Hightech synthetisch smeermiddel met een 
hoog aandeel PTFE voor duurzame smering. 
Breed toepassingsbereik, bv. scharnieren, 
sloten, schuifdaken, stoelgeleidingen, enz. 
Laat geen vlekken na en is kleurloos.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2054

WEPP 2056 
vEtsPray MEt PtfE

Transparant smeervet met een hoog aandeel 
PTFE. Zeer goed bestand tegen vocht, pekel 
en spatwater. Optimale smering bij gelei-
dingen, kettingen, bouten, bladveren, enz. 
Vooral geschikt voor zwaar belaste onderde-
len zoals scharnieren, sloten, schuifdaken, 
stoelgeleidingen, enz. Laat geen vlekken na 
en is kleurloos.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2056

WEPP 2058  
HoogtEMPEratuurPasta

Langdurig stabiele, tegen corrosie be-
schermende glij- en scheidingspasta met 
keramische pigmenten. Goede afdichtende 
eigenschappen. Smerend en scheidend ver-
mogen tot 1450 °C. Als bescherming van de 
schroefdraad van o.a. bougies, lambdason-
des, CO/HC meetpunten, uitlaatsystemen. 
Tegen bijgeluiden van uitlaatkommen.

inhoud: 8 gram  Bestelnummer: 2058
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ondeRhoud

WEPP 2022  
ruitEnsProEiEr anti vriEs -60°c 

Nieuwe samenstelling. Voorkomt het be-
vriezen van ruitensproeiers en koplamprei-
nigings installatie. Verwijdert moeiteloos het 
vuil in de winter en zorgt voor een helder 
zicht. Geen ijsvorming bij de ruitenwissers. 
Veilig voor lakken en kunststoffen. Geschikt 
voor waaiersproeiers en polycarbonaat 
ruiten. Volledig biologisch afbreekbaar.

inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 2022

WEPP 2061  
Multi KoMPlEx rEinigEr 

Hoog werkzaam actief schuim voor alle 
glasoppervlakken, kunststof en bekleding. 
Sterke bevochtigende en reinigende wer-
king. Voor heldere autoruiten. Verwijdert en 
lost siliconen, nicotine, olie en vettigheid op. 
Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen en 
maakt een eenvoudige en snelle streep loze 
reiniging mogelijk. (Bij bekleding op niet 
zichtbare plaats eerst uitproberen)

inhoud: 500 ml  Bestelnummer: 2061

WEPP 2026 
ruitEn Was concEntraat

Uiterst werkzame reiniger voor de ruiten-
sproeierinstallatie. Verwijdert insecten, vuil, 
roet, vet e.d. mengverhouding: 1:100

inhoud: 50 ml Bestelnummer: 2026

WEPP 2071  
ElEKtroniK rEinigEr sPray 

Dilectrische deoxidizer voor alle elektri-
sche en elektronische apparatuur. Ont-
vet en ontroest. Kan zonder bijzondere 
 voorzorgsmaatregelen gebruikt worden. 
Let op: Ter bescherming nabehandelen met 
WEPP 2070 Elektronica Spray. Dit product  
is niet geschikt voor: policarbonaat, poly-
methylmetacrylaat, polystyreen en harde  
pvc soorten. 

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2071

WEPP 2070  
ElEKtronica sPray 

Voor onderhoud van en ter bescherming 
voor elektrische kontakten en bouwdelen. 
Hoog werkzaam electro en elektronica 
vloeistof. Reinigt kontakten, klem- en stekker-
verbindingen en garandeert een goede 
contactoverdracht. Beschermt tegen vocht 
en verhindert kruipstroom. Neutraal voor 
isolatiematerialen. Elastomeren, kunststof-
fen en lakken kunnen aangetast worden. 
Oxidatiebescherming bij bondmetalen. Niet 
hygroscopisch!

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2070

06. ondeRhoud · teChniSChe PRoBleemoPloSSeRS
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07. CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma · liJmen · diChten · BeSCheRmen

WEPP 2083  
rEinigEr

Snelwerkende, universeel inzetbare reiniger 
voor lijm- en afdichtingwerkzaamheden. Tast 
de lak niet aan. Korte inwerktijd. Bevat geen 
gechloreerde koolwaterstoffen. 

inhoud: 1000 ml  Bestelnummer: 2083

WEPP 82111  
rEiniging sEt

Vochtige en droge doek voor het ontvetten 
en reinigen van oppervlakken vóór het 
aanbrengen van kleefstoffen of kitten/pasta’s 
voor afdichting.

inhoud:   Bestelnummer:  
1 vochtige doek, 1 droge doek  82111

CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma

WEPP 21290  / 21400   
ruitEnKit EconoMic

Een enkel component kleefstof voor een veili-
ge en snelle plaatsing van ruiten in een voer-
tuig. Zonder primer. Bevat geen isocyanaat. 
Rijklaar (personenauto): 2 uur. Uv-bestendig. 
Lichte geleiding. Snel verwerkbaar. Geschikt 
voor alle voertuigen. TÜV Crashtest getest 

inhoud: 290 ml  Bestelnummer: 21290
inhoud: 400 ml Bestelnummer: 21400

WEPP 2085 carrossEriE  
afDicHtingsPasta (zWart) 

Isocyanaat- en oplosmiddelvrije afdichtings-
pasta voor alle metalen, gespoten onder-
gronden en kunststoffen. Door opname van 
luchtvochtigheid snel uithardend. Overspuit 
baar met alle laksoorten, ook 2K-lakken.

inhoud: 310 ml  Bestelnummer: 2085
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07. CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma · liJmen · diChten · BeSCheRmen

CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma 

WEPP 2087 carrossEriE  
afDicHtingsPasta (Wit) 

Isocyanaat- en oplosmiddelvrije afdichtings-
pasta voor alle metalen, gespoten onder-
gronden en kunststoffen. Door opname van 
luchtvochtigheid snel uithardend. Overspuit 
baar met alle laksoorten, ook 2K-lakken.

inhoud: 310 ml  Bestelnummer: 2087

WEPP 2089  
sPuitbarE naaDafDicHting (grijs)

Elastische, spuitbare naadafdichting. Over-
spuitbar met alle laksoorten. Door opname 
van luchtvochtigheid snel uithardend. Zeer 
goede UV-bestendigheid.

inhoud: 310 ml  Bestelnummer: 2089

WEPP 2090  
MEtaal bEscHErMingslaK

Nieuwe Metaal Beschermingslak op basis 
van hoogwaardig zink-aluminium. Is sneldro-
gend en heeft een sterk hechtend vermogen.

inhoud: 400 ml Bestelnummer: 2090

WEPP 2091  
boDEMbEscHErMing Mat zWart

Bodembescherming beschermt spoilers en 
wielkasten tegen steenslag en biedt tevens 
een goede bescherming tegen corrosie. Is 
probleemloos overspuit baar en schoon te 
verwerken. Hoge stand vastheid. Trilling 
dempende werking.

inhoud: 500 ml  Bestelnummer: 2091
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07. CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma · liJmen · diChten · BeSCheRmen

CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma

WEPP 2093  
lEKinDicator

Lekindicator is een nieuwe in water oplos-
bare vloeistof om eenvoudig en schoon 
lekkages te zoeken. Maakt snelle en exacte 
lokalisering van waterlekkage mogelijk.

inhoud: 100 ml  Bestelnummer: 2093

WEPP 2094  
banDEnglans

Onderhoudsspray tegen het verouderen van 
banden. Laat een zijdeachtige glans achter 
en geven de banden een optisch schoon en 
nieuw uiterlijk.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2094

WEPP 2096  
lEKzoEKEr sPray (lucHt)

Voor het probleemloos opsporen van ondich-
te plekken en onder druk staande schroefver-
bindingen, flensverbindingen, pijpleidingen 
en lasnaden. Niet brandbaar. Anticorrosief. 
Niet giftig. Onschadelijk voor huid en milieu. 
Getest naar DVGW / DIN 30657 Reg.-No. 
NG-5170A00758.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2096

WEPP 2092  
HollE ruiMtE bEscHErMing (transParant) 

Holle ruimte bescherming biedt een hoog-
waardige bescherming tegen corrosie. 
Dringt diep door en verdringt vocht. De 
beschermende laag zorgt voor een optimale 
bescherming tegen roesten van binnenuit.

inhoud: 500 ml  Bestelnummer: 2092

WEPP 2095  
snEl-DicHting

Een zwarte, hoogwaardige, elastische en 
eenvoudig te verwerken vloeibare pakking. 
Het kan als vervanging en als ondersteu-
ning van de meest uiteenlopende pakkingen 
ingezet worden.

inhoud: 200 ml  Bestelnummer: 2095

WEPP 2097   
bEscHErMings Was

Beschermt kieren en oppervlakken  duurzaam 
tegen corrosie, oxidatie en vuil. Na het 
drogen blijft er een goed hechtende, 
kneedbare, taaie en waterafstotende kleur-
loos beschermlaag achter. Zoutwater- en 
hittebestendig (100°C). Goed penetratie- en 
kruipvermogen. Geschikt voor de meest 
onbereikbare plaatsen. Kunststof en rubber 
materialen worden niet aangetast. 

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2097
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08. diVeRSen

WEPP 1000  
sErvicEMaP

Werkplaartshandboek met service – en 
technische informatiebladen

 Bestelnummer: 1000

WEPP  1100  
sErvicE flyEr

 Bestelnummer: 1100

WEPP 1200   
rEcEPtionistEnboEKjE

 Bestelnummer: 1200

CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma / diVeRSen

07. CaRRoSSeRie PRoFi PRogRamma · liJmen · diChten · BeSCheRmen

WEPP 2099  
suPEr DicHtlijM

Een zeer krachtige lijm met een zeer breed 
hechtingsspectrum (zonder primer) voor 
hoogwaardige lijmverbindingen en afdichtin-
gen.

inhoud: 310 ml  Bestelnummer: 2099

WEPP 2199  
2-coMPonEntEn PolyurEtHaan lijM

Voor een goede en snelle reparatie van 
nagenoeg alle moderne kunststofdelen en 
verlijming van diverse materialen. WEPP 
2199 2-componenten polyurethaan lijm heeft 
een uitstekende hechting, droogt zeer snel, is 
schuurbaar en overspuit baar met nagenoeg 
alle moderne laksystemen. 

inhoud: 2 × 25 ml Bestelnummer: 2199

WEPP 2098  
lijMsPray

Verlijmt textiel, schuimrubber, leer, vilt, 
hemelbekleding, bekleding van kunstleer en 
kunststof, vinyl, isolatiematten en rubber on-
derling. Evenals gespoten/blank metaal en 
hout. Niet geschikt voor styropor-verlijming. 
De aangebrachte filmlaag lijm heeft direct 
een hoge kleefkracht. De eigenschappen van 
Wepp 2098 zijn speciaal voor gebruik in de 
auto-industrie ontwikkeld.

inhoud: 400 ml  Bestelnummer: 2098
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WEPP 1136-02  
aansluit sEt coMMon rail

Hulpstuk voor het aansluiten van WEPP 
1136 CLEAN-O-MAT op een diesel motor

 Bestelnummer: 1136-02

WEPP 1963  
PoMPsPrayEr (rEMrEinigEr)

Een met de hand op druk te pompen sprayer 
(met viton afdichtingen) met regelbare spoei-
straal voor de verwerking van WEPP 2063 
Remreiniger. 
 Bestelnummer: 1963

WEPP 2063-01  
Kraan

Kraan voor 25 – 30 liter kan

 Bestelnummer: 2063-01

WEPP 2006   
airco DruKbEKErPistool

Drukbekerpistool ter verwerking van WEPP 
609201. 

 Bestelnummer: 2006

08. diVeRSen

diVeRSen

WEPP 1136  
clEan-o-Mat

Gereedschap voor de verwerking van WEPP 
2030 Diesel Inspuit Reiniger en WEPP 2034 
Injectie Reiniger. Zie SI2030 en SI2034

 Bestelnummer: 1136

WEPP 1136-01 basis sEt  
aansluitKoPPElingEn clEan-o-Mat

Aansluitkoppelingen behorende bij WEPP 
1136 CLEAN-O-MAT

 Bestelnummer: 1136-01
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08. diVeRSen

WEPP 2001  
DraaDManDjE voor 8 sPuitbussEn

Speciaal ontworpen draadmandje voor het 
geordend opbergen van technische sprays 
op de werkplek. De beugel valt over de rand 
van een gereedschapswagen.

 Bestelnummer: 2001

WEPP 281000  
accu KitPistool (foliE)

Kitpistool met een sterke 14,4V accu voor 
het eenvoudig en gelijkmatig aanbrengen 
van de WEPP 21400 Ruitenkit Economic.

 Bestelnummer: 28100

diVeRSen

WEPP 1996-47  
HaaKsE sonDE

Een sonde met een hoek van 90°  

 Bestelnummer: 1996-47

WEPP 1996-46  
flExibElE sonDE

Flexibele Sonde voor de verwerking van 
WEPP 609201. Alleen gebruiken als het met 
WEPP 1996-45 Airco Sonde niet lukt

 Bestelnummer: 1996-46

WEPP 1996-10  
DruKrEgElaar

Drukregelaar voor het afregelen van de 
 systeemdruk behorende bij WEPP 2006 
Airco Drukbekerpistool

 Bestelnummer: 1996-10

WEPP 1996-45  
airco sonDE 45 cM

Buigbare sonde voor de verwerking van 
WEPP 609201

 Bestelnummer: 1996-45
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WEPP 93003  
MEngbuisjE 2-coMPonEntEn Kit

Zakje met 10 mengbuisjes voor de juiste 
vermenging van WEPP 2199 2-componen-
ten polyurethaanlijm.

 Bestelnummer: 93003

08. diVeRSen

diVeRSen

WEPP 2455-01  
KWast

Kwast voor 2455 rempasta. Losse kwast 
voor de verwerking van WEPP 2455 Rem-
pasta

 Bestelnummer: 2455-01

WEPP 39000  
DPf DruKbEKErPistool MEt sonDE

Drukbekerpistool ter verwerking van WEPP 
2232. 

 Bestelnummer: 39000

WEPP 93001  
2-coMPonEntEn KitsPuit

Metalen kispuit voor de verwerking van 
WEPP 2199 2-componenten polyurethaan-
lijm.

 Bestelnummer: 93001

WEPP 39001  
DPf sonDE 

 Bestelnummer: 39001
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