
   

KURTEL LEHİM TELİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.                                    
Balçık Mah. Organize Cad. No:2  GEBZE/KOCAELİ                         
 

                                                                                     

                                                                                                           

                                    

                                                           

Ürün Açıklaması 

KURTEL LF 230 Lehim Suyu aktive edilmiş inorganik bir fluxtır. 
‘e göre 3.1.1.A sınıfında yer almaktadır.
 
LF 230 lehim suyu, alüminyum harici diğer metallerin
alaşımlarında yüksek performans gösterir. Lehim sonrası kalan flux atığı koroziftir ancak su ile kolayca 
temizlenebilir. 
 
 
Uygulama 

LF 230 lehim suyu ihtiyaca göre daldırma yöntemiyle veya fırça ile sürülerek uygulanabilir. 
ürün olduğu için uygulanacak proses 

 

Fiziksel Özellikler 

Kullanım Ömrü & Ambalaj

Serin ve iyi havalandırılmış ortamda dik bir şekilde istiflenmelidir. Tavsiye edilen depolama 
koşullarında kullanım ömrü 2 yıldır.  5 kg’lık bidonlarda teslim edilmektedir.

 

Sağlık & Güvenlik 

Kullanmadan önce mutlaka Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz.

Özellikler 
Renk 

Koku 

Asit Sayısı 

Yoğunluk 

Parlama Noktası 

İnceltici 

ISO 9454-1 ( DIN EN 29454-1) 
Sınıflandırma 
German DIN 8511 Sınıflandırma   
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aktive edilmiş inorganik bir fluxtır. ISO 9454-1 ( eski isim 
göre 3.1.1.A sınıfında yer almaktadır. 

230 lehim suyu, alüminyum harici diğer metallerin lehimlenmesinde kullanılır. Bakır ve bakır 
alaşımlarında yüksek performans gösterir. Lehim sonrası kalan flux atığı koroziftir ancak su ile kolayca 

daldırma yöntemiyle veya fırça ile sürülerek uygulanabilir. 
ürün olduğu için uygulanacak proses şartlarını karşıladığı taktirde su ile istenilen oranda seyre

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanım Ömrü & Ambalaj 

Serin ve iyi havalandırılmış ortamda dik bir şekilde istiflenmelidir. Tavsiye edilen depolama 
koşullarında kullanım ömrü 2 yıldır.  5 kg’lık bidonlarda teslim edilmektedir. 

Kullanmadan önce mutlaka Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu okuyunuz. 

LF 230  
Sarımtırak 

Asidik 

~ 2,5 mg KOH/g 

1,5 g/cm³ 

>30  ͦC 

Su 

3.1.1.A 

F-SW-12 
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eski isim DIN EN29454-1) 

lehimlenmesinde kullanılır. Bakır ve bakır 
alaşımlarında yüksek performans gösterir. Lehim sonrası kalan flux atığı koroziftir ancak su ile kolayca 

daldırma yöntemiyle veya fırça ile sürülerek uygulanabilir. Konsantre 
su ile istenilen oranda seyreltilebilir.  

Serin ve iyi havalandırılmış ortamda dik bir şekilde istiflenmelidir. Tavsiye edilen depolama 
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Flux içerisindeki solvent buharlarının solunması baş ağrısına, mide bulantısına, baş dön
olabilir. Ayrıca sürekli olarak solumak burun ve boğazı tahriş edebilir.  Operatörün solvent buharına 
maruz kalmaması için mutlaka egzoz havalandırması kullanılmalıdır.

Uzun süreli cilt ile temasında cildi tahriş edebilir. Göz ile temasta tahr
koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Çalışma bölgesinde yemek yenmemeli, içecek içilmemeli, sigara içilmemelidir.  Ellerin mutlaka iyice 
sabun ile yıkanması gerekmektedir.
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Flux içerisindeki solvent buharlarının solunması baş ağrısına, mide bulantısına, baş dön
olabilir. Ayrıca sürekli olarak solumak burun ve boğazı tahriş edebilir.  Operatörün solvent buharına 
maruz kalmaması için mutlaka egzoz havalandırması kullanılmalıdır. 

Uzun süreli cilt ile temasında cildi tahriş edebilir. Göz ile temasta tahriş edicidir. Uygun kişisel 
koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. 

Çalışma bölgesinde yemek yenmemeli, içecek içilmemeli, sigara içilmemelidir.  Ellerin mutlaka iyice 
sabun ile yıkanması gerekmektedir. 
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Flux içerisindeki solvent buharlarının solunması baş ağrısına, mide bulantısına, baş dönmesine sebep 
olabilir. Ayrıca sürekli olarak solumak burun ve boğazı tahriş edebilir.  Operatörün solvent buharına 

iş edicidir. Uygun kişisel 

Çalışma bölgesinde yemek yenmemeli, içecek içilmemeli, sigara içilmemelidir.  Ellerin mutlaka iyice 


