
Certanium 707SP          
Universele, in alle posities bruikbare legering met hoge sterkte voor reparatie en lassen van alle lasbare 
staalsoorten

Toepassingen 

Gereedschap- en matrijsreparatie, roestvast staal, mangaan, gelegeerd staal, hoog koolstofstaal, gietstaal, 
verenstaal, lassen en reparatie van onbekende of ongelijksoortige staalsoorten, en spindelverwijdering.
Typische toepassingen zijn kraanarmen, gereedschapsstaal, bladveren, tandwiel- en wormwielen, 
kettingschakels en dissels, moeilijk en ongelijksoortig staal en verwijderen van afgebroken bouten.
Deze elektrode is de beste keuze voor het onderhoud dankzij de mogelijkheid om te lassen in alle posities, de 
gelijkmatige vlamboog en de mogelijkheid om direct te starten en te herstarten. Last zowel op wisselstroom als 
op gelijkstroom en last vrijwel spatvrij. Het biedt ook een goede weerstand tegen corrosie en hitte, terwijl het een 
homogene, scheurbestendige las produceert. Lassen zijn machinaal bewerkbaar zoals ze zijn aangebracht en 
zijn werkhardend tijdens gebruik. Lassen zijn niet met warmte te behandelen.

Voordelen & Eigenschappen

• Compatibel met alle staalsoorten, inclusief roestvast staal –
last staal met betrouwbare reparatiekwaliteit

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

• Maakt scheurvrije lasnaden met hoge treksterkte –
altijd een kwaliteitsreparatie

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

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

• Last doorheen verontreinigingen en roest – bespaart 
voorbereidingstijd

Art.nr. Product Diameter Verpakking

23013 10              Certanium 707SP 2.0 mm                     1 kg verpakking
23013 08              Certanium 707SP 2.0 mm                     4 kg verpakking
23010 10 Certanium 707SP 2.5 mm 1 kg verpakking
23010 08 Certanium 707SP 2.5 mm 4 kg verpakking
23011 10              Certanium 707SP 3.25 mm                    1 kg verpakking
23011 08              Certanium 707SP 3.25 mm 4 kg verpakking
23012 10 Certanium 707SP 4.0 mm 1 kg verpakking
23012 08 Certanium 707SP 4.0 mm 4 kg verpakking

Instructies
Verwijder alle loszittende metaaldelen, borstel roest, vuil en andere verontreinigen weg met een staalborstel.
Het is niet nodig om te slijpen of om randen te verwijderen met een snijbrander. Geschikt voor elk elektrode 
lasapparaat.
Stel de stroomsterkte in binnen het bereik dat is voorgeschreven op de elektrode.
Varieer de stroomsterkte en de vlamboogopening naar boven of naar beneden. Bruikbaar voor elke 
lasmethodetechniek van rechte tot brede zwaai.
De elektrode lashoek is niet van belang en afhankelijk van de toepassing.
Zelflossende slakken moeten tussentijds worden weggeborsteld.

Hints & Tips
Gebruik een lagere stroomsterkte bij het verticaal lassen en las met een zwaaibeweging van zijkant naar zijkant 
met een kleine pauze bij de zijkanten. Verwijder alle slakken tussendoor.



Technische Informatie

Basismateriaal: Titaniumdioxide 

Treksterkte: 883 MPa

Rekgrens: 90000 psi (630 MPa)

Rek bij breuk: 32% 

Hardheid: Rockwell B 97 

Douanetariefcode:   831101010

Houdbaarheid: 24 maanden
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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
Gebruik AC of DC omgekeerde polariteit.
30-55 2.0 mm 
35-70 2.5 mm 
60-110 3.2 mm 
75-140 4.0 mm
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