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İs  

Ürün Açıklaması 

Kurtel Sn63Pb37 Vacuum lehim barı oksijensiz ortamda, yüksek saflıktaki ham maddeler ile üretilmiş olup, 
Sn63Pb37E ( ISO 9453:2014 ) standardına uygundur.
 
Kurtel Sn63Pb37 Vacuum lehim barı dalga lehimleme, 
 
Potada ki bakır miktarı %0,85’i geçmemelidir. Bu sınırı geçen potaların erime sıcaklığında sapmalar meydana 
gelir.  Sn63Pb37 Vacuum bar ilave edilerek bakır oranı düşürülmelidir.
 
Kurtel Sn63Pb37 Vacuum lehim barının avantajları;
 

 Diğer alaşımlara göre daha düşük cüruf oluşumu
 Mükemmel ıslatma performansı
 Lehim yüzeyi parlak ve pürüzsüz
 Yüksek saflıktaki ham maddeler

 
 

Fiziksel Özellikleri 

Özellikler 

Lehim Alaşımı: 

Erime Sıcaklığı: 

Özgül Ağırlık: 

 

Kurtel Sn63Pb37 Vacuum lehim barı 

Depolama & Raf Ömrü 

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik 

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz. Direkt olarak el ile temastan kaçınınız.
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lehim barı oksijensiz ortamda, yüksek saflıktaki ham maddeler ile üretilmiş olup, 
Sn63Pb37E ( ISO 9453:2014 ) standardına uygundur. 

Kurtel Sn63Pb37 Vacuum lehim barı dalga lehimleme, selektif lehimleme ve dip lehimlemede kullanılabilir.

Potada ki bakır miktarı %0,85’i geçmemelidir. Bu sınırı geçen potaların erime sıcaklığında sapmalar meydana 
gelir.  Sn63Pb37 Vacuum bar ilave edilerek bakır oranı düşürülmelidir. 

lehim barının avantajları;  

Diğer alaşımlara göre daha düşük cüruf oluşumu 
Mükemmel ıslatma performansı 
Lehim yüzeyi parlak ve pürüzsüz 
Yüksek saflıktaki ham maddeler 

Sn63/Pb37  
Vacuum Bar 

Sn %63 (±0,15) 
Pb %37 (±0,15) 
 183 ⁰C  Ötektik 
 
8,4 g/cm³ 

lehim barı ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 1 kg’dır ve 20 kg olarak paketlenir.

 

depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz. Direkt olarak el ile temastan kaçınınız.
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lehim barı oksijensiz ortamda, yüksek saflıktaki ham maddeler ile üretilmiş olup, 

selektif lehimleme ve dip lehimlemede kullanılabilir. 

Potada ki bakır miktarı %0,85’i geçmemelidir. Bu sınırı geçen potaların erime sıcaklığında sapmalar meydana 

 

ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 1 kg’dır ve 20 kg olarak paketlenir. 

depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır. 

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz. Direkt olarak el ile temastan kaçınınız.  

TEKNİK BİLGİ FORMU 

Vacuum Bar 


