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CERTANIUM 707SP

Název Průměr Balení Obj. číslo

Certanium 707SP 2,0 mm 4 kg – 2 x 2 kg 23013

Certanium 707SP 2,5 mm 4 kg – 2 x 2 kg 23010

Certanium 707SP 3,25 mm 4 kg – 2 x 2 kg 23011

Certanium 707SP 4,0 mm 4 kg – 2 x 2 kg 23012

Univerzální všesměrová, vysoce pevná směs na
opravy a spojování všech svařitelných ocelí.

➢ Kompatibilní se všemi druhy oceli včetně nerezu - kvalitně opraví každou ocel.
➢ Jedna elektroda pro všechny typy oceli - úspora nákladů.  

➢ Vytváří vysoce pevné sváry bez prasklin. 
➢ Stabilní oblouk, rovnoměrný při nízkém zatížení.
➢ Použití k odstranění rozbitých hřebů a šroubů.
➢ Sváří přes nečistoty a špínu.

Na nástroje, náhrady upínacích čelistí a opravy, na nerez, manganovou ocel, legovanou ocel, ocel s vysokým
obsahem uhlíku, odlévanou ocel, pružinovou ocel, spojování a opravy neznámých nebo rozdílných typů oceli a

vyvaření zalomených šroubů. Typická použití jsou na ramena jeřábu, ocelové nástroje, pružnice, převody, ozubená
kola, šnekové převody a řetězová kola, články řetězu a táhla, obtížné a rozdílné druhy oceli a vytahování
zalomených šroubů.

Všesměrové použití, hladký oblouk a okamžité zapálení / znovuzapálení dělá tuto elektrodu nejlepší volbou na

použití. Vytváří rovnoměrný svár při střídavém nebo stejnosměrném proudu a je prakticky bez odletujících jisker a

prskání. To také zabezpečuje dobrou odolnost proti korozi a teplu, zatímco produkuje homogenní svár s odolností
proti trhlinám. Sváry jsou obrobitelné a mechanicky zpevňují používáním. Sváry nelze tepelně opracovat!

INSTRUKCE

DC reverse / AC (Amper)

Obj. č. Průměr Horizontální / Nad hlavou Vertikální

23013 2.0 mm 40 – 75 30 -70

23010 2.5 mm 60 – 90 50- 80

23011 3.25 mm 90 – 130 80- 120

23012 4.0 mm 110 – 160 90 - 150

Pozn.:

DC reverse – obrácená polarita

stejnosměrný proud

AC střídavý proud



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

CERTANIUM 707SP

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Životnost: 36 měsíců
Celní kód: 831101010

Chemické složení:
Cu C Mn Cr Si S Ni P Mo Fe

.023 .111 .55 27.7 1.18 .003 10.62 .035 .54 bal


