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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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universeel hardsoldeerpoeder

ProductomSchrijvinG
Universeel hardsoldeerpoeder.

toEPaSSinGSGEbiEd
Voor het hardsolderen van koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle 
toepassingsgebieden. Toepasbaar voor verbindingen waarbij hoge 
mechanische- en temperatuurbelasting (tot 300ºC) is vereist zoals bij technische 
installaties in de koude- en warmtetechniek.

EiGEnSchaPPEn
· Krachtig reinigende werking
· Maximaal temperatuurbereik 600°C tot 800°C
· Goed bevochtigend vermogen
· Wit
· Poeder

KEurEn/normErinGEn
EN �045: Vloeimiddelen voor hardsolderen.

voorbErEidinG
voorbehandeling oppervlakken: Verbindingsoppervlakken goed schuren 
(metaal blank) en reinigen met Griffon schuurvezel.
Gereedschap: Hardsoldeerbrander
Hardsoldeertoevoegmetaal
Schuurvezel
Heat-Shield
Kwast
Doek

vErwErKinG
Gebruiksaanwijzing:  
�. Handel altijd conform de eventueel van toepassing zijnde officiële 
voorschriften.
2. Poeder met water aanmaken tot een homogene pasta. 
3. Vloeimiddel met kwast gelijkmatig aanbrengen op beide 
verbindingsoppervlakken. Vermijd overmatig gebruik van het vloeimiddel.
4. Verbinding monteren (gebruik uitsluitend goed passende delen).
5. Verbinding gelijkmatig verwarmen totdat het soldeer in de verbinding kan 
vloeien. Voorkom oververhitting van het vloeimiddel, dit veroorzaakt slechte 
doorvloeiing van het soldeer.
6. De juiste hoeveelheid soldeer toevoegen. Laat het soldeer smelten op de 
soldeernaad en niet in vlam. Vul de soldeernaad volledig op. 
7. Verbinding aan de lucht af laten koelen.
8. Vloeimiddelresten grondig verwijderen met water of een vochtige doek.
vlekken/resten: Vlekken direct verwijderen met water of een vochtige doek.
aandachtspunten: De aanbevolen tolerantie van de spleetbreedten is 0,025 
– 0.�0 mm.
Gebruik Griffon Heat-Shield voor het beschermen van o.a. muren, tegels, 
behang, verf en pleisterwerk.

tEchniSchE SPEcificatiES
basisgrondstof: Boraten
Kleur: Wit
ph-waarde: ca. 8

oPSlaGconditiES
Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar. Opslaan 
in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.
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