
Certanium 702M

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

MIG drát z měkké oceli pro svařování 
tenkých plechů a oceli s nízkým obsahem 
uhlíku.

Typické aplikace:
Plech, pozinkovaná ocel, svařování tenké a 
tlusté oceli, ochranné kryty stroje, potrubí, 
skříně, koše, trubková ocel, nádrže, okrasné 
práce, přívěsy, špatně sedící spoje.

Název Průměr Balení Obj. číslo

Certanium 702M 0,58 mm 5,0 kg 29466

Technické parametry:

Pevnost v tahu: 95 000 PSI (66,81 kg/mm2)

Pružnost při 50 mm:   25% 

Instrukce:

Svařovací proud pro MIG: DCEP (+ na elektrodě)
Svařuje ve všech pozicích.

➢ Minimální svar – snadno se odstraňuje

➢ Svařuje skrz špínu a rez – šetří čas



Číslo výrobku: 29466

Název: Certanium 702M

Životnost:               18 měsíců
Rizikové info:          není zdraví škodlivý
Konzistence:         pevná
MSDS: ano

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Balení: 5 kg cívka
Pevnost v tahu: 95 000 PSI (66,81 kg/mm2)

Pružnost při 50 mm: 25%

Nebezpečný komponent: Mangan

Ochranný plyn: 100% CO
2

nebo 75% Argon / 25% CO
2

Proud: DCEP (elektroda +)

Celní kód: 8311 10 10

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Certanium 702M

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.

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

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

P251 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

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 neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se 
poradit s lékařem.

VAROVÁNÍ


