
Certanium 707SP Super Gold           
Scheurbestendige elektrode met uitzonderlijk hoge treksterkte voor ongelijksoortige staalsoorten

Toepassingen 

Alle koolstof- en gelegeerde staalsoorten; laag, medium, hoog, in alle posities. Alle gereedschapsstaalsoorten, 
mangaanstaal en speciale staalsoorten in dik-dun ontwerp. Last zowel op wisselstroom- als 
gelijkstroomlasapparaten met zeer lage open circuit-spanningskarakteristieken. Last naden zonder slakinsluitsel.

Voordelen & Eigenschappen

• Compatibel met alle staalsoorten, inclusief roestvast staal –
last nagenoeg alle staalsoorten met vertrouwen in 
reparatiekwaliteit

• Eén elektrode voor alle staalsoorten – minder voorraad, 
minder kans op fouten

• Geeft scheurvrije lasnaden met hoge sterkte – altijd 
kwaliteitsreparaties

• Stabiele vlamboog, zelfs bij lage stroomsterktes – eenvoudig 
te gebruiken

• Geschikt om afgebroken bouten  te verwijderen – bespaart 
dure vervanging of machine-uitvaltijd

• Last door verontreinigingen en roest – bespaart 
voorbereidingstijd

Art.nr. Product Diameter Verpakking

84270 08 Certanium 707SP Super Gold  2.4 mm 4 kg verpakking
84271 08             Certanium 707SP Super Gold 3.2 mm 4 kg verpakking
84272 08 Certanium 707SP Super Gold 4.0 mm 4 kg verpakking

Instructies

Oppervlakte reinigen. Stel de stroomsterkte in binnen het aanbevolen bereik en las met een korte tot 
middelmatige vlambooglengte.
Houd de elektrode 15° in de lasrichting. Voor snel opvullen van de lasnaden, verhoog de stroomsterkte iets 
en sleep de elektrode onder een hoek van 45 ° in de lasrichting. Kraters terugwerkend opvullen en alle slak 
tussendoor verwijderen.

Hints & Tips
Gebruik bij verticaal lassen een lagere stroomsterkte en las met een zwaaibeweging, met lichtjes kort 
pauzeren aan de randen. Verwijder tussendoor de slak. 



Technische Informatie

Treksterkte 128000 psi

Rek: 32% 

Hardheid: Rockwell B 97 

Douanecode:   831101010

Houdbaarheid: 24 maanden

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.
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AANBEVOLEN STROOMSTERKTE:
35-70   2.4 mm 
60-110 3.2 mm 
75-140 4.0 mm
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