
CERTANIUM 608 

Aluminium legering 
bruikbaar in alle posities 
voor het lassen en het 
herstellen van alle 
gradaties lasbare 
aluminium. 

Part Nº:  22300 3.2mm  
  

Hints & Tips 

Eigenschappen 
• Voorverwarming is niet altijd nodig 
 
• Verbindingslas is sterker dan ruw materiaal 
  
• eenvoudig te gebruiken 

Voordelen 
• Bespaart tijd 
 
• langdurige kwaliteit reparatie 
 
• Goede kwaliteit van het lassen met weinig 
inspanning 

Toepassingen 
 

• Certanium 608 kan op: gietstukken, 
cilinderkoppen, reservoir, extrusies, buizen, 
smeedstukken, stuurhuizen, verdeelstukken en 
poelies.  
 
Certanium 608 is een makkelijke bruikbare 
elektrode die gebruik kan worden op alle 
lasbare aluminiumsoorten. 
De zachte, stabiele boog actie levert een goede 
las beheer zelfs bij het lassen van ongelijke 
dikten. 
 
Vlambooglassen  met  608 gaat vlugger dans 
de TIG en is meer gelegen  dan de MIG.  
Certanium 608 is niet hittebehandelbaar en is 
ook niet anodiseerbaar.  

Instructies 
 

Gebruik eerst het bovenste gedeelte van het 
amperage bereik. Voed de elektrode snel en 
beweeg snel met een zeer korte lasboog. 

DS464 

Part No Diameter Stroomsterkte 
AC/DC 

22300 3.2mm 70-120 



Technische informatie  

Part number: 22300 3.2mm  
  

Omschrijving: Elektrode 

Houdbaarheid: 18 maanden 

Verkoopeenheid:  kg  

Kleur:  

Verpakking: Plastic doos (2kg) 

Labelcodes: 08 + 10 

Aanverwante 

Produkten 

Markt-  

Segmenten 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 

Vervanging: 12316/12300/12310 

Gewichte: 1KG 

Stockcode: n.b. 

Douanecode: 8311 10 10 

MSDS: Ja 

VOS: n.b. 

Meeteenheid: kg 

treksterkte : 34,000 psi (250 N/mm2) 

Verlenging: 18% 

Vloeisterkte: 20,000 psi (150 N/mm2) 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 
 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit 
hoofde van EG-richtlijnen en de verordening inzake 

gevaarlijke stoffen. 
 

Veiligheids- & Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

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 Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360  - Fax: + 31 85-4868369 

 

CERTANIUM 608 


