
Certanium 34C
Suure tõmbetugevusega pliivaba pehmejoodis, mis on spetsiaalselt ette nähtud roostevabale terasele 
ning ühendab erinevaid metalle, välja arvatud kergmetallid.

T/N Toode S/C Pakend

86758 Certanium 34C 34CT 31 g tuub

Kasutamine

34C sobib ideaalselt roostevabale terasele, erinevatele metallidele ja metallide katmiseks - kroom, nikkel ja
kaadmium. Ühendused ei muutu mustaks ja neid saab plaadistada.

Tüüpilised kasutuskohad on: Tööstuslikud seadmed, toidu-/joogiseadmed, WC-seadmed, hobiremont, 
elektriremont, küttekehade juhtkaablid, hüdrošahtid, jahutus, regulaatorid, roostevabast terasest seadmete 
remont/tootmine, toiduanumad, valamud, köögi-/haiglaseadmed ja vibratsioonile alluvad osad.

Kui tavaline joodis on allutatud vibratsioonile või muudele pingetele, kasutage Certanium 34C, et kõrvaldada
võimalikud ühendusrikked.

Omadused & eelised

• Ei sisalda pliid, vaske, antimoni, tsinki ega kaadmiumi
• 5 korda tugevam kui tavaline joodis: 13 kg/mm²
• Kõrge elektrijuhtivus – 25% kõrgem kui tavalistes

joodistes
• Jätab sileda ja läikiva viimistluse, mis sobib ideaalselt

roostevabale terasele ja kroomplaatidele
• Madal sulamistemperatuur: 221°C
• Kõrge vastupidavus korrosioonile
• Sobib toiduainetetööstusesse – lubatud kasutamiseks

juhuslikul kokkupuutel toiduga

Kasutusjuhend

1. Puhastage liitekoht. 
2. Kuumutage toodet pehme leegiga, kuni joodis aktiveerub. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge

suunake leeki jootesulamile.
3. Metallpinna ühtlane kuumutamine tagab täieliku sidumise ja parima kapillaaride voolu.
4. Pärast jootmist laske osadel täielikult jahtuda.
5. Roostevabal terasel ja tulekindlatel metallidel tinutage mõlemad osad enne ühendamist.
6. Pindade tinutamisel kasutage niisket lappi ja pühkige, kuni metall on veel kuum.



Tehniline teave

Konsistents: Tahke

Alusmaterjal: Hõbe

Värvus: Hõbehall

Tollilõivu kood: 7107 00 0000

VOC: 0 g/l

Sulamistemperatuur: 221°C

Tõmbetugevus: Max. 13 kg/mm²

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu
ees Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju
eest (sealhulgas

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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