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TECHNISCHE FICHE

Supersolder Flux
Vloeimiddel voor Supersolder op aluminiumlegeringen

Gebruik

• De toepassing gelijkmatig opwarmen tot +200°C à +300°C en deze werktemperatuur stabiliseren.
• Supersolder Flux aanbrengen en laten koken.
• De temperatuur behouden en contact tussen Flux en de warmtebron vermijden.
• Supersolder draad in Flux dompelen en in contact brengen met de toepassing.
• Indien nodig extra Flux toevoegen.
• Na afkoeling (30sec) de toepassing spoelen met water en indien nodig zuiver maken met staalborstel.

Product [SSF]

Karakteristieken

Supersolder Flux maakt het mogelijk aluminium en lichte legeringen 
onderling of met koper te verbinden.

Verpakking

Supersolder Flux - fles 50gr 373150000

Technische Eigenschappen

• Vorm: pasta.
• Kleur: amber.
• Geur: karakteristiek.
• Werktemperatuur tussen 200°C en 300°C.
• Vlampunt: + 129°C.
• Ontstekingstemperatuur: + 365°C.
• Zelfontbrandingstemperatuur: is niet zelf 

ontbrandend.
• Ontploffingsgrens: onderste: 2,1 Vol %; bovenste: 

10,6 Vol %.
• Dichtheid bij 20°C: ~1,4 g/cm³.
• Oplosbaarheid: deels oplosbaar in water.
• Organisch oplosmiddel: 20,0 %.
• VOC (EU) 20,00 %.
• Vaste stof gehalte: 70,0 %.
• Houdbaarheid: 48 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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