
Certanium 100

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Speciální elektroda pro spáry, drážky, vrtání a tavné řezání, pro odstranění hrotů, starých 
vrstev, starých svárů, pro vrtání a řezání pro všechny vodivé kovy včetně oceli, ušlechtilé 
oceli, litiny, hliníku, manganové oceli a tvrdých svárů. CERTANIUM 100 umožňuje řezání a 
odstraňování téměř všech kovů bez rizika přehřátí. Vhodná také pro úzká místa.

� Stabilní a lehce kontrolovatelný oblouk.

� Použitelná s téměř všemi druhy kovů.

� Odstranění strusky není nutné.

� Rychlé a jednoduché opětné zapálení.

Vyhloubení drážek tvaru V, připravení základního 

materiálu pro sváření, odstranění svárových spojů, 

provrtání, oddělení kovových čepů, řetězů a 

ložisek.

Certanium 100 nabízí čistý povrch bez zbytků 

uhlíků, který je bez dalších příprav připraven pro 

sváření a je použitelný také pro litinu. 

Zcela nepatrný obsah uhlíku v Certanium 100 

pomáhá předejít usazeninám karbidu, křehnutí a 

případně praskání, ke kterému může dojít díky

pohlcení karbonu. 

Čištění po použití je možné drátěným kartáčem, 

jelikož Certanium 100 nezanechává žádné zbytky

nečistot. Certanium 100 řeže kovy, dokonce i 

takové, které nelze uříznout autogenem.

Návod na použití:

• Stejnosměrný nebo střídavý + pól. 

• Elektrodu držte ve směru pohybu a zapalte oblouk. 

• Pro ploché spáry pohybujte elektrodu rychle podél linie

řezání. 

• Hlubších spárů dosáhnete pomalejším pohybem a

polovičním průměrem elektrody. 

• Pro provrtání nasaďte tyčovou elektrodu na požadované

místo na kovu, kovem proniknete skrz.

Název Průměr Balení Obj. číslo

Certanium 100 2,4 mm 1 x 4 kg 22780

Certanium 100 3,2 mm 1 x 4 kg 22000

Certanium 100 4,0 mm 1 x 4 kg 22010

Obj. číslo Průměr Stejnosměrný proud / 
střídavý proud

22010 4,0 mm 220 - 330

22000 3,2 mm 180 - 250

22780 2,4 mm 150 - 200

Výhody:

� Umožňuje rovné, hladké řezy.

� Mnohostranně použitelný produkt.

� Spoří čas a peníze - efektivní.

� Jednoduchá manipulace.



Číslo výrobku: 22780, 22000, 22010

Název: Certanium 100

Životnost:               
Rizikové info:          
Barva produktu:     podle označení produktu

Konzistence:         pevná

MSDS: ano

Hustota při 20°C: 5-8 g/m³ 

Vůně: charakteristická

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Certanium 100

Prohlášení:
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  sám vyzkoušel 

vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě 

nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo 

prodeje výrobku jinému odběrateli.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,kyslíkový přístroj,teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.

Při požití: Ihned vyhledat lékaře.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz


