
Certanium 701

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Elektroda pro nelegovanou, konstrukční ocel, použitelná ve všech pozicích a přes nečistoty.

� Použitelná na všechny druhy nelegované oceli.

� Snadno odstranitelná struska.

� Svařuje skrz špínu, rez, olej, mastnotu apod.

� Stabilní oblouk, dokonce i při nízkém proudu.

� Plochý kvalitní svár.

� Jednoduché použití v každé pozici.

� Voděodolné, neabsorbují vlhkost.

• Upínací zařízení

• Rámy

• Upevnění strojů

• Skladovací nádrže

• Zemědělské stroje

• Potrubí

• Tepané železo

• Různé svářecí práce

• Konstrukční ocel

Rovnoměrný svár při střídavém nebo

stejnosměrném proudu - prakticky bez

odletujících jisker, prskání a kouře.

Návod na použití:
Udržujte oblouk tak krátce, jak jen je to možné.
Držte elektrodu v 45˚ úhlu ve směru práce. 
Vhodné také pro stoupající a klesající sváry.

Název Průměr Balení Obj. číslo

Certanium 701 2,4 mm 5 kg 22798

Certanium 701 3,2 mm 5 kg 22804

Certanium 701 4,0 mm 4 kg – 2 x 2 kg 22807

Certanium 701 5,0 mm 4 kg – 2 x 2 kg 22815

Obj. číslo Průměr Stejnosměrný proud / 
střídavý proud

22798 2,4 mm 50 - 70

22804 3,2 mm 70 – 110

22807 4,0 mm 115 – 140

22815 5,0 mm 150 - 120

Výhody:

� Spoří čas při práci.

� Jednoduché vylepšené použití.

� Méně nutných demontáží.

� Snadné skladování.

Technické parametry:
Pevnost v tahu: 83.000 PSI (60 kg/mm2) 
Pevnost ve zkrutu: 75.000 PSI (54 kg/mm2)
Pružnost: 25%
Tvrdost: 17-20 HRC dle sváru



Číslo výrobku: 22798, 22804, 22807, 22815

Název: Certanium 701

Rizikové info:          není

Barva produktu:     podle označení produktu

Konzistence:         pevná

MSDS: ano

Hustota při 20°C: 5-8 g/m³ 

Vůně: bez zápachu

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná

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.

Stupeň ohrožení vody: slabě ohrožuje vodní zdroje.

Certanium 701

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:
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat 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.
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