
CARBO FLUX 380

NORM TANIMI EN 760 ( paslanmaz çelikler) SF CS 2 DC

Een 760 ( alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler) SF CS 1 63 DC

TOZ TİPİ Kalsiyum - Silikat

UYGULAMA Cr denkleştirilmemiş nötür tozdur.Tutarlı ve aynı kalan metalurjik reaksiyonlar gösterir.(C nötür, Si az ve Mn hafif).

KULLANIM Düşük alaşımlı sıcak sert çeliklerin aynı zamanda yüksek alaşımlı Cr, CrNi ve CrNiMo çeliklerin ( ELC kaliteleri dahil)

ÖZELLİKLERİ kaynakları için uygundur. Böylece siyah-beyaz bileşimler ve dolgu kaynakları için kullanılır. WP 380 ilave olarak nikel 

alaşımların ve X8 Ni 9 un uygun Ni alaşımlı teli ile birleştirme kaynağı içinde uygundur. WP 380 hafif bazik karakteri, 

normlandırılmış tür benzeri ve fazla alaşımlandırılmış kaynak elektrotların yırtılmalara karşı özellik gösterir.

(özlü veya dolgu tel türleri). Ön tav uygulanmış malzemelerin tekli veya çoklu teller ile birleştirme ve dolgu kaynaklarında 

düzgün ve çapaksız, düz dikiş geçişleri sağlar.

KULLANIM ALANI Dolgu ve birleştirme kaynakları:

- Sıcak sert CrMo çelikler 12 CrMo 19 5 / A 378 Gr. 5 veya X 20 CrMoWV 12 1 A 351 gibi.

Kazan, kap ve boru hattında kullanılır.

- Martenzitik ( yumuşak martenzit) ve ferritik Cr(NiMo) çelikleri EN 10088 göre spesifik malzemelerin telleri ve ısıl işlem

ile bağlantılarında.

- Öztenit CrNi(Mo) çelikler EN 10088 göre işlenmemiş haliyle tane parçalanmalarına dayanımlı.

- Soğuk sert ve sıcak dayanımlı CrNi(Mo) çelikler.

- Yüksek alaşımlı Cr(NiMo) çelikler ile düşük alaşımlı çelikler (siyah-beyaz bileşimler)

- Ni bazlı alaşımlar EN ISO 18274 / AWS A 5.14 göre NiCr ve NiCrMo tel türleri.

ANABİLEŞENLER SiO2 CaO + MgO AI2O3 + MnO CaF2

%30  %35  %5 %20 

BONİSZEWSKİ 

DERECESİNE GÖRE ~ 1,3

TEMEL DERECE

TOZDÖKÜM AĞIRLIĞI 1,5 kg / dm3 (I)

TOZ TANE İRİLİĞİ 1 - 16; Tyler 10 x 150

DIN EN 760

GÜÇ = +/  900 A tekli telde 

KURUTMA Kapalı çuvallarda ve kuru ortamda genel olarak 3 yıl depolanabilir. Yinede kurutma gerekli ise 

200° C de ± 25 ° C  toz ısısında kurutulur. 

SEVKİYAT ŞEKLİ 25 Kglık çuval veya 500-1250 Kglık  büyük çuvallarda. 


