
1 - Material-base: Chapa ASTM A36.

2 - Revestimento: KST Tuff conforme 
EN 14700 TF e 15 Carboneto complexo 
Cromo/Titânio. 
Dureza: 58 HRC.
Material resistente ao Impacto 
Severo combinado com abrasão 
submetido a temperaturas atè 200°c.

3 - Alta resistência ao Impacto 
Severo combinado com Abrasão: A 
solução KST Tuff é aplicada em 
equipamentos que sof rem impactos 
severos combinado com alta abrasão, 
tendo em sua composição 

Complexos de Cromo e Titânio que 
garantem a alta performance do 
revestimento quando aplicados em 
áreas de impacto como Chutes de 
transferências, Calhas de alimentação, 
martelos Britadores, Escudo de 
Britador e outros.

4 - Solução personalizada KST Tuff:
A formulação KST Tuff Cromo/Titânio 
pode ser aplicada em diversas formas, 
podendo ser fabricado conforme 
projeto, desenvolvendo peças 
personalizadas que irão solucionar 
áreas críticas que sof rem com o 
impacto severo combinado com 
abrasão, aplicamos multicamadas 
atingindo uma alta espessura de 
revestimento com Cromo Titânio.
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        TUFF        

SOLUÇÕES KESTRA PARA

IMPACTO SEVERO E ABRASÃO



Descrição
· Chapa Revestida Bi metálica;
· Material Base ASTM A36
· Material de Revestimento resistente a desgaste severo, elevada
abrasão combinada com impacto/pressão.
· Norma do consumível aplicado: DIN 8555 MF6-GF-60-GP / DIN
EN14700: T Fe 15.
· Aplicação do revestimento por processo de solda ao arco elétrico
· Deposito realizado com processo oscilado para diluição uniforme
e homogênea estrutura com padrão de trincas finas para uma
superfície especialmente adaptada ao desgaste e manutenção
de espessura requerida.
· Alto volumes de carbonetos de cromo e titânio uniformemente
distribuídos por toda a espessura do depósito. O depósito de
solda tem elevada resistência à abrasão combinada com
impacto/pressão.
· Matem suas excelentes propriedades em temperaturas de
trabalho de até 200°

Aplicações
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· A chapa revestida KST TUFF são projetadas para resistir ao
desgaste abrasivo ou erosivo com impactos. Restrições
mecânicas moderadas.
· As Chapas KST TUFF podem ser cortadas ( plasma ) e/ ou
conformadas. Eles são usados para blindagem ou duplo
enfrentamento de componentes sujeitos a restrições estáticas ou
dinâmicas;
· Impacto severo combinado com alta abrasão.

Propriedades
Mecânicas

Alto cromo fundido composto de carbonetos primários e carbonetos
eutéticos do tipo M7C3 em uma matriz martensítica..

58 HRCDureza
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CONTATO(s)
Matriz (11)4416.6000
Filial-Recife (81)3229.7000

Superfície
Cordões com oscilação 
Homogênea com uma 
regular distribuição de
microfissuras.

X500 - Estrutura Metalográfica
A alta concentração de 
carbonetos de cromo e 
titânio em uma matriz
martensítica;

Penetração
Penetração do aço 
base homogenia sem 
picos proporcionando 
maior resistência a 
quebras em trabalho.


