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KST TUB 60 WC M OA

CLASSIFICAÇÃO DESENVOLVIMENTO ESPECIAL

DESCRIÇÃO
O KST TUB 60 WC M OA  é um arame tubular auto-protegido, indicado para o
revestimento de peças sujeitas a elevada abrasão. O depósito de solda contém
carbonetos de tungstênio em uma base de ferro, e possui a maior resistência à
abrasão de todas as ligas disponíveis. 

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

DUREZA: 58 - 63 HRC   ( 2 camadas )

MICRO-DUREZA WC:  2000 HV

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

WC B Si Fe

60 0,5 < 1,0 Balanço

APLICAÇÕES 

Usado em máquinas de mineração para proteger os f ixadores de  ferramentas  de
carboneto de tungstênio, brocas de perfuração, etc.  Também usado  em garras de
lingotes e em revestimentos de ventiladores de aspiração de pó  em  indústrias  de
minérios, cimenteiras e siderúrgicas. 

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

PARÂMETROS
DE SOLDAGEM

1,6
 2,4 

240 - 300
 280 - 400 

25 - 28
 27 - 30 

PROCEDIMENTO DE 
APLICAÇÃO

Soldar com o KST TUB 60 WC M OA pelo processo de arco aberto, sem gás de
proteção, com corrente contínua, polo positivo.  

EMBALAGEM
Ø1,6mm:  Carreteis de 12,5 kg
Ø2,4mm:  Carreteis de 20 kg
Tambores de 250 kg
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