
Certanium 34C
Een legering met hoge treksterkte en onmiddellijke stolling, ontwikkeld voor het verbinden van roestvast staal 
en alle andere metalen, met uitzondering van de lichte metalen

Voordelen & Eigenschappen

• Bevat geen lood, koper, antimonium, zink of 
cadmium – veilig in gebruik

• 5 maal sterker dan gewone soldeer – 14 kg/mm²
• Hoog elektrisch geleidingsvermogen – 25% 

hoger dan soldeertin
• Laat een glad en glanzend oppervlak achter –

ideaal voor RVS (roestvast staal) en verchroomd 
plaatwerk

• Laag smeltpunt: 222°C
• Hoge weerstand tegen corrosie
• Aanvaardbaar voor gebruik bij incidenteel 

contact met voedingsmiddelen

Toepassingen

34C is ideaal voor reparaties van RVS, staal, messing, koper, nikkellegeringen, brons en verchroomd staal.
Soldering zal niet oxideren en kan bewerkt worden.
Typische toepassingen zijn: zuivelinstallaties, voedsel- en drankapparatuur, sanitair, herstellingen en onderhoud 
van kabels, verwarming, hydraulische en aandrijfassen, koeling- en airco-installaties, keuken- en 
ziekenhuisapparatuur en onderdelen onderworpen aan trillingen. 
34C bevat geen lood of cadmium en is hierdoor geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, zieken-
en verzorgingstehuizen.
34C is op basis van zilver en heeft een zeer goede elektrische geleiding waardoor het zeer geschikt is voor 
herstellingen, aanleggen en onderhouden van elektrische en elektronische installaties.

Instructies

1. Reinig het te solderen gebied.
2. Verwarm het basismetaal met een zachte vlam totdat het soldeer is geactiveerd. Voor de beste resultaten, 

richt de vlam niet op het soldeer.
3. Voorverwarmen van het basismetaal zorgt voor een optimale hechting en de beste capillaire werking van het 

soldeer.
4. Laat de gesoldeerde onderdelen afkoelen.
5. Op roestvast staal en vuurvaste metalen, beide delen eerst “vertinnen” en daarna delen samenvoegen en 

solderen.
6. Gebruik voor het vertinnen van oppervlakken een vochtige doek en veeg deze over de vertinde oppervlakte 

terwijl het metaal nog heet is.

Art.nr. Product Diameter                             Verpakking

14662                 Certanium 34C 1.6 mm               Spoel 
14191                  Certanium 34C 1.6 mm             Tube  



Technische informatie

Treksterkte: Max. 14 kg/mm²

Smelttemperatuur: 220º C

Douanetariefcode: 7107000000

Houdbaarheid: 36 maanden 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

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

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.

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
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