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KST TUB 600 G
DIN 8555 DIN EN 14700 ARAME TUBULAR

CLASSIFICAÇÃO MF6-GF-55 PT T Fe 2

DESCRIÇÃO

O KST TUB 600 G é um arame tubular para soldagem com proteção gasosa
indicado para o revestimento duro de peças submetidas a abrasão e impacto.
O depósito de solda de estrutura martensítica, duro e tenaz é livre de trincas.
Para materiais base de difícil soldabilidade recomenda-se aplicar uma camada
de almofada com KST TUB APMN OA, com preaquecimento.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Dureza: 50 - 60 HRC 

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

C Cr Mn Si Mo V

0,5 6,0 2 1 0,5 0,2

APLICAÇÕES
TÍPICAS 

Rodas de moinhos, partes de dragas, bombas de cascalho, dentes de
caçambas, rolos de moinhos de panela, equipamentos de processamento de
rocha, equipamentos de construção de estradas, cilindros de transmissão, e
como camada de topo para revestimento de aço-manganês.

PARÂMETROS 
DE SOLDAGEM

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

1,2
 1,6 

 

150 – 300 
180 – 330 

 

18 – 30
20 – 32

 

PROCEDIMENTO
DE APLICAÇÃO

Soldar com 100% CO2 ou mistura de Argônio +  CO2 com uma vazão de 15 a 
20 litros/minuto e um “stick-out” de 15 a 20 mm.

EMBALAGEM  Bobinas de 12,5 kg

 IK059-R0 “Quem tem Qualidade faz o Presente e confia no Futuro”

mailto:vendas@kestra.com.br
http://www.kestra.com.br/

	Revisão
	Data
	DIN 8555
	DIN EN 14700
	ARAME TUBULAR
	CLASSIFICAÇÃO
	MF6-GF-55 PT
	T Fe 2
	DESCRIÇÃO
	PROPRIEDADES
	MECÂNICAS
	COMPOSIÇÃO
	QUÍMICA (%)
	C
	Cr
	Mn
	Si
	Mo
	V
	0,5
	6,0
	2
	1
	0,5
	0,2
	APLICAÇÕES
	TÍPICAS
	Rodas de moinhos, partes de dragas, bombas de cascalho, dentes de
	caçambas, rolos de moinhos de panela, equipamentos de processamento de
	rocha, equipamentos de construção de estradas, cilindros de transmissão, e
	como camada de topo para revestimento de aço-manganês.
	PARÂMETROS
	DE SOLDAGEM
	DIÂMETRO (mm)
	CORRENTE (A)
	VOLTAGEM (V)
	1,2
	1,6
	
	150 – 300
	180 – 330
	
	18 – 30
	20 – 32
	
	PROCEDIMENTO
	DE APLICAÇÃO
	Soldar com 100% CO2 ou mistura de Argônio + CO2 com uma vazão de 15 a
	20 litros/minuto e um “stick-out” de 15 a 20 mm.
	EMBALAGEM

