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KST TUB 439 G
CLASSIFICAÇÃO

AWS A5.22 / ASME SFA-5.22 (Ed.2013)
ARAME TUBULAR

EC439

DESCRIÇÃO

O KST TUB 439 G é um arame tubular de núcleo metálico para soldagem com
proteção gasosa em passe único nas posições plana e horizontal de ligas de
mesma  composição  química  ou  dissimilar,  indicado  especialmente  para  a
soldagem de componentes de sistemas de exaustão automotivos, como tubos
de catalisador e coletores do escapamento. Esta é uma liga de aço inox com
18%Cr estabilizada com Ti para melhorar a resistência à corrosão e a resistência
mecânica em alta temperatura, além de promover a microestrutura ferrítica.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Não especificadas pela norma, dependem da diluição com o metal base e do
aporte de calor. (Ver Tabela 4)

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

C Cr Mn Si Mo Ti

< 0,04 17,0-19,0 < 1,0 < 1,0 <  0,5 10xC - 1,1

DIÂMETRO (mm) CORRENTE (A) VOLTAGEM (V)

PARÂMETROS 
DE SOLDAGEM

1,2
1,6

140 - 220
 180 - 300 

24 - 28
24 - 30

PROCEDIMENTO
DE APLICAÇÃO

Soldar com o arame tubular KST TUB 439 G com proteção gasosa de Argônio  +
2% de O2 em corrente contínua, polo positivo, com um “stick-out” de 15 a 20mm
e uma vazão de gás de 15 a 20 litros/minuto. 
Temperatura de preaquecimento e interpasses:  150 - 260°C.

EMBALAGEM Ø1,2 - 1,6mm: 12,5 kg em carreteis
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