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KST TUB TIC OA

CLASSIFICAÇÃO
DIN 8555 DIN EN 14700 (2012)

ARAME TUBULAR

MF6-GF-60 GP Fe 8

DESCRIÇÃO

O KST TUB TIC OA é um arame tubular auto-protegido, para soldagem sem
gás de proteção, indicado para o revestimento duro de peças sujeitas a elevada
abrasão  combinada  com  impacto/pressão.  O  depósito  de  solda  contém
carbonetos de titânio de elevada resistência à abrasão finamente dispersos em
uma matriz  martensítica  de alto  teor  de cromo.  O depósito  de solda não é
usinável.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Dureza: 56 - 58 HRC 

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

C Ti Cr Mo Mn Si

1,3 - 2,0 4,0 - 7,0 5,0 - 7,0 1,0 - 1,5 1,0 - 2,0 < 1,0

APLICAÇÕES 

Rolos trituradores de  fábricas  de  cimento,  rolos  pulverizadores,  martelos  de
britadores, equipamentos de movimentação de terra, revestimento de dentes de
caçamba,  revestimento  de  bombas  de   porto   de   areia,   equipamentos   de
mineração e moagem, facas e martelos  de  cana  de  açúcar,  revestimento  de
roscas transportadoras, etc. 

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

PARÂMETROS
DE SOLDAGEM

1,6 
2,0 
2,4 
2,8 

180 - 320 
200 - 350 
250 - 450 
300 - 500 

22 - 32 
24 - 32 
25 - 34 
26 - 34 

PROCEDIMENTO DE
APLICAÇÃO

Soldar com o  KST TUB TIC OA  pelo processo de arco aberto, sem gás de
proteção, com corrente contínua, polo positivo.  Para o bom desempenho de
facas  e  martelos  de  usinas  de  cana  de  açúcar,  deve  ser  aplicado  em
multipasses, reforçando com um cordão a borda de corte. 

EMBALAGEM
∅1,6 - 2,0mm: Carretéis de 12,5 kg
∅2,4 - 2,8mm: Carretéis de 20 kg

                         Tambor de 250 kg
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