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WENCON UW PRODUCTEN PRAKTIJKTEST 
De Wencon UW producten getest door ODIN DIVING A/S 
Het Scandinavische duikbedrijf Odin Diving A/S heeft de Wencon UW Producten getest bij een watertemperatuur van 10⁰C. 
Het duikbedrijf heeft de test uitgevoerd, omdat ze met veel producten hechtings- en uithardingsproblemen ondervonden bij lage        
watertemperaturen. De eerste stap was de testvlakken te hydroblasten om vervuiling te verwijderen. Het doel was om te ervaren 
hoe de 3 Wencon UW Producten onderwater aan te brengen zijn en hoe ver de uitharding was na 4 uur en na 24 uur.
Alle 3 de Wencon UW Producten zijn aangebracht op een waterdiepte van 3,5 meter in 10⁰C  zeewater. 

Hieronder staan de ervaringen van Odin Diving A/S na afronden van de testen. 

Wencon UW Putty
Is een kneedbare pasta met een consistentie als klei en wordt gebruikt voor het vullen van scheuren en gaten. Het product wordt 
niet sponzig bij de verwerking onder water en na 4 uur uitharding heeft het bij deze watertemperatuur een gumachtige consisten-
tie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer 
zonder negatief effect. 

Wencon UW Cream
Zoals de naam het al zegt is het een Crème achtige textuur en het product kan het beste worden aangebracht met een spatel. Het 
wordt gebruikt voor het opbouwen en herstellen van oppervlakken.  De Wencon UW Cream verwerkt eenvoudig ondanks de lage 
watertemperatuur. Na 4 uur uitharding heeft het bij deze watertemperatuur een gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig 
uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer zonder negatief effect. 

Wencon UW Coating
De Wencon UW Coating is getest op twee verschillende methodes van aanbrengen. De eerste was het product aanbrengen met 
een stugge kwast en en tweede met een spatel. Na 4 uur uitharding hadden beide testvlakken bij deze watertemperatuur een 
gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt 
van een bikhamer zonder negatief effect. 

CONCLUSIE ODIN DIVING A/S
David Kofoed de duiker die de Wencon Producten heeft aangebracht was zeer tevreden met de resultaten van de Wencon range 
van UW producten en gaf aan dat de producten bij verre superieur zijn aan alle UW producten die ze tot op heden hadden gebruikt. 
De Wencon UW Producten zijn dus ideaal voor noodreparaties van kleine scheuren en algemene corrosiebehandeling onder water 
of op een nat oppervlak, waardoor er een zeer groot toepassingsgebied geschikt is voor deze 3 producten. 
De testen van de 3 Wencon UW Producten zijn op video opgenomen en kunnen via de Wencon en RMN Website wor-
den afgespeeld.      


