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 CARACTERISTICI TEHNICE ALE 
CONSUMABILELOR PENTRU 

SUDURĂ 

PrJSC "PLASMATEC"
Str. Maksymovycha, nr. 18, Vinnytsia, Ucraina

Tel: +38 (0432) 55-49-71

Daca aveti intrebari referitoare la calitatea produselor sau doriti mai multe informatii 
cu privire la modalitatea de folosire a consumabilelor de sudura, va rugam sa 

contactati specialistul nostru.

Director de calitate
tel.: +38 067 433 19 36

e-mail: quality@plasmatec.com.ua 
skype: plasmatecquality

Monolith-Weld SRL 
tel. +40 743 608 380
tel. +40 753 589 429
e-mail: monolithweld@gmail.com
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Două fabrici de producție

12 linii de producție cu echipament de inaltă tehnologie

Echipament modern

Controlul calității la fiecare stadiu de fabricație

Laborator propriu certificat

Calitate continuă și cea mai bună materie primă

Despre companie
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CERTIFICĂRI
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Simbolul electrodului in functe de tipul de acoperire
R rutilic

RR rutilic cu strat gros
RC rutil-celulozic
B bazic

Simbolul rezistentei si alungirii al metalului sudat (clasificare in 
functie de limita elasticitatii si de energia de impact 47 J)

Simbol Elasticitate minima, 
N/mm2

Rezistenta la rupere, 
N/mm2

Alungirea minima, 
%

38 380 470-600 20
42 420 500-640 20

Е - electrod pentru sudare manuala cu arc

Simbolul energiei de impact al metalului sudat (clasificarea in 
functie de limita elasticitatii si energia de impact 47 J)

Simbol Temperatura la un impact minim 47 J, °C

0 0 
3 -30 
4 -40 

Simbol Maximului de hidrogen continut de metalul depus , cm3 / 100g

Н5 5
Н10 10

 Simbolul eficienței nominale a electrodului și tipul de curent
Сod  Productivitate Tipul de curent

1 ≥105 a.c + d.c 
2 ≥105 d.c 
4 > 105...125 d.c 

a.c. – curent alternativ, d.c. – curent continuu. Pentru a se demonstra aplicabilitatea utilizării 
curentului continuu , electrozii de sudură sunt pentru a fi testati la max. 65V tensiune-circuit 

deschis.

Simbolul pozitiei de sudare
1 toate pozitiile
2 toate pozitiile exceptand sudarea de“sus in jos”

Simbol al conținutului de hidrogen din metalul de adaos

UONI -13/55 PLASMA 
Е 42 4  В  4 2 Н5

CLASIFICAREA ELECTROZILOR IN CONFORMITATE CU ISO 2560-A
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Descrierea in cifre Rezistenta minima la rupere, psi  (МPa) Elasticitatea minima, psi  (МPа)

60 ≥  60000 (414) ≥ 48000 (331) 
70 ≥ 70000 (483) ≥ 57000 (393) 

Descrierea in 
cifre tipul de acoperire, curentul de sudare, polaritatea, eficienta electrodului etc.

12 Rutilic. A.C and D.C (-)

13 Similar cu “12”. A.C and D.C (-) Oferă posibilitatea de a suda la o tensiune joasa în circuit deschis a sursei de sudare.

15 Bazic. D.C. (+)

16 Similar cu “15”. A.C și D.C (+)

18 Similar cu “16”. Acoperirea contine pulbere de fier (eficienta electrodului este marita)
Prima cifra “1” indica “sudarea in toate pozitiile” A.C. – curent alternativ, D.C. – curent continuu

Е60 13

CLASIFICAREA IN CONFORMITATE CU AWS A5.1

Е - electrod 
pentru sudare 
manuala cu arc
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TIP DE ACOPERIRE
rutil-celuloză

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrod universal cu aplicare largă în industrie și în viața de zi cu zi, cu 
o eliminare minimă a aerosolului de sudură. Este destinat sudării în arc 
manual pentru structurile convenționale și critice din oțeluri cu conținut 
redus de carbon, la curent direct sau alternativ, în toate pozițiile spațiale 
( cu excepția celei verticale în jos pentru electrozii cu diametru de 5 mm). 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere: 8,5 – 9,5 g/A·oră. Consumul de electrozi la 1 
kg de metal depus este de 1,75 kg. 
• Electrozii MONOLITH RC sunt proiectați pentru îmbinări sudate în 
colț, cap la cap și prin suprapunere cu metale având o grosime de la 
3 până la 20 mm.
• Electrozii sunt puțin sensibili la calitatea de pregătire a marginilor, 
prezența de rugină și alți agenți de contaminare a suprafețelor. 
• La sudurile de asamblare, sunt posibile operațiile în toate pozițiile 
spațiale fără modificări ale curentului de sudură.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii MONOLITH RC sunt diferiți de produsele similare oferite 
de alți producători prin valoarea și intensitatea evoluției aerosolilor 
de sudură și prin formarea de mangan în cadrul procedurii de 
sudură. Acestea au fost atinse prin selectarea unor materii prime de 
înaltă calitate și prin procese tehnologice de control la nivel înalt în 
fabricarea electrozilor. Institutul de sudură electrică E.O. Paton al NAS 
Ucraina și Institutul de Medicina Muncii al AMS Ucraina au confirmat 
că precipitarea manganului a fost redusă cu mai mult de 30%, evoluția 
elementelor nocive din aerosolii de sudură a fost redusă cu mai mult 
de 28%. 
• Electrozii MONOLITH RC sunt caracterizați de o excitare primară și 
secundară ușoară a arcului, arderea calmă și stabilă a arcului, pierderi 
reduse prin stropitură, topirea uniformă a stratului de acoperire, 
formarea excelentă a metalului sudat, îndepărtarea ușoară a crustei de 
zgură. 
• Utilizarea uşoară a electrozilor permite si sudorilor începători să 
execute suduri.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 110±10°С timp de 25-30 
min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,65 0,15-0,40 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,030

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

500-640 ≥420 ≥22 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0
40-80 50-90 70-110 80-120 110-170 150-220

Мonolith  RC

DATE DE AMBALARE
Diamet-

ru, 
mm

Lungime, 
mm

Număr de electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,00 300 50-53; 100-106 0.5; 1

2,50 350
26-28; 54-56; 106-111; 

133-138
0.5;1; 2 ; 2,5

3,00 350 18-19; 35-37; 90-94 0.5;1;2.5

3,20 350 16; 32; 78-81 0.5;1;2.5

4,00 450 16-17; 40-41; 81-83 1;2.5; 5
5,00 450 53-54 5

Sudarea trebuie executată la c.c. de orice polaritate 
(se recomandă polaritate inversă, «+» pe electrod) sau 
la c.a. de la un transformator cu o tensiune în circuit 
deschis nu mai mică de 50±5 V.

TM MONOLITH

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

ISO 2560-A-E 42 0 RC 1 1
AWS A5.1: E6013 
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TIP DE ACOPERIRE
rutil-celuloză

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Standart RC sunt proiectați pentru sudarea manuală cu arc 
electric a structurilor generale și critice din oțel-carbon conform cu 
toate gradele de dezoxidare – „Efervescent", „Semicalmat", „Calmat". 

CONDIȚII DE APLICARE 
Factor rată de depunere – 8,5-9,5 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 
kg de metal depus este de 1,7 kg. Electrozii Standart RC sunt adecvați 
pentru sudarea îmbinărilor în colț, cap la cap și în unghi pe metale 
cu o grosime de 3-20 mm. Electrozii cu un diametru de la 2 până la 4 
mm sunt aplicabili în toate pozițiile de sudare. Electrozii cu diametrul 
de 5 mm pot fi utilizați în pozițiile orizontală plană, orizontală în jos, 
transversală și verticală în sus. Sudarea în poziție verticală în jos se 
execută prin metoda cu arc scurt sau de penetrare profundă, în care 
electrodul trebuie să se afle în zona plană bisectorială și unghiul de 
deplasare poate varia între 40 – 70°.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii Standart RC au o formulă avansată care asigură proprietăţi 
tehnologice şi de sudură îmbunătăţite, lucrând cu alimentare de la 
transformatoare mici (casnice), și anume: aprindere primară ușoară, 
formarea unei îmbinări sudate metalice de mică amploare, zgură cu 
autoexfoliere ușoară. Se pot utiliza pentru sudură de prindere, cordoane 
de sudură scurte și la rădăcină la tensiune joasă în sistem.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 110±10°С timp de 40-60 
min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,75 0,15-0,35 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,035

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
 J / cm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

500-640 ≥450 ≥22 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0
40-90 50-100 70-120 80-130 110-180 150-230

CERTIFICARE

Standart RC
ТМ MONOLITH 

POZIȚII DE SUDURĂ
DATE DE AMBALARE

Diametru, 
mm

Lungime, 
mm

Număr de electrozi 
în pachet, buc.

Greutate 
pachet, 

kg

2,00 300 100-106 1
2,50 350 54-56;  134-140 1;  2,5
3,00 350 36-38;  91-95 1;  2,5

3,20 350 32-33;  81-83 1;  2,5

4,00 450 16-17;  42-43;  84-86 1; 2,5;  5
5,00 450 54-55  5

Sudarea trebuie executată la c.c. de orice polaritate 
(se recomandă polaritate inversă, „+” pe un electrod) 
sau la c.a. de la un transformator cu o tensiune în cir-
cuit deschis nu mai mică de 50 V.

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

ISO 2560-А-E 42 0 RC 11
AWS A 5.1:E 6013
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TIP DE ACOPERIRE
rutil-celuloză

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Standart RC sunt proiectați pentru sudarea manuală cu arc 
electric a structurilor generale și critice din oțel-carbon conform cu 
toate gradele de dezoxidare – „Efervescent", „Semicalmat", „Calmat". 

CONDIȚII DE APLICARE 
Factor rată de depunere – 8,5-9,5 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 
kg de metal depus este de 1,7 kg. Electrozii Standart RC sunt adecvați 
pentru sudarea îmbinărilor în colț, cap la cap și în unghi pe metale 
cu o grosime de 3-20 mm. Electrozii cu un diametru de la 2 până la 4 
mm sunt aplicabili în toate pozițiile de sudare. Electrozii cu diametrul 
de 5 mm pot fi utilizați în pozițiile orizontală plană, orizontală în jos, 
transversală și verticală în sus. Sudarea în poziție verticală în jos se 
execută prin metoda cu arc scurt sau de penetrare profundă, în care 
electrodul trebuie să se afle în zona plană bisectorială și unghiul de 
deplasare poate varia între 40 – 70°.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii Standart RC au o formulă avansată care asigură proprietăţi 
tehnologice şi de sudură îmbunătăţite, lucrând cu alimentare de la 
transformatoare mici (casnice), și anume: aprindere primară ușoară, 
formarea unei îmbinări sudate metalice de mică amploare, zgură cu 
autoexfoliere ușoară. Se pot utiliza pentru sudură de prindere, cordoane 
de sudură scurte și la rădăcină la tensiune joasă în sistem.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 110±10°С timp de 40-60 
min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,75 0,15-0,35 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,035

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
 J / cm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

500-640 ≥450 ≥22 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0
40-90 50-100 70-120 80-130 110-180 150-230

CERTIFICARE

Standart RC
ТМ MONOLITH 

POZIȚII DE SUDURĂ
DATE DE AMBALARE

Diametru, 
mm

Lungime, 
mm

Număr de electrozi 
în pachet, buc.

Greutate 
pachet, 

kg

2,00 300 100-106 1
2,50 350 54-56;  134-140 1;  2,5
3,00 350 36-38;  91-95 1;  2,5

3,20 350 32-33;  81-83 1;  2,5

4,00 450 16-17;  42-43;  84-86 1; 2,5;  5
5,00 450 54-55  5

Sudarea trebuie executată la c.c. de orice polaritate 
(se recomandă polaritate inversă, „+” pe un electrod) 
sau la c.a. de la un transformator cu o tensiune în cir-
cuit deschis nu mai mică de 50 V.

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

ISO 2560-А-E 42 0 RC 11
AWS A 5.1:E 6013



10

TIP DE ACOPERIRE
rutil-celuloză

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Proiectați pentru sudarea manuală cu arc electric la curent continuu 
sau alternativ a structurilor generale și critice din oțel și de toate 
gradele de dezoxidare – „efervescent", „semicalmat", „calmat" și în toate 
pozițiile spațiale (cu excepția celei verticale în jos pentru electrozi cu 
diametrul de 5,0 mm). 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 7,8-8,0 g/A.oră. Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal depus este de 1,68 kg. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii АNО-36 se disting prin aprindere primară și secundară ușoară, 
netezimea și stabilitatea arcului, pierderi scăzute prin stropitură, topire 
de acoperire uniformă, formare excelentă a cordonului de sudură, 
îndepărtarea ușoară a zgurii. Cu electrozi de diametru mai mic, sudura 
poate fi executată cu surse de alimentare electrică din rețele electrice 
convenționale. Manipularea ușoară a electrozilor face posibilă utilizarea 
lor chiar și de către sudorii începători. Electrozii nu sunt sensibili la 
calitatea marginilor, la rugină și alți agenți de contaminare a suprafețelor. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, nu este necesară calcinarea 
electrozilor. În caz de umezeală, calcinarea se face la 110±10°С timp 
de 25-30 min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,65 0,10-0,35 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,030

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

500-640 ≥450 ≥22 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,0
80-120 130-180 170-240

АNO-36 
ТМ CONTINENT

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi în 

pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

3,00 350 36-37;  90-93 1;  2,5
4,00 450 80-83 5
5,00 450 53-54 5

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ
Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

ISO 2560-А-E 42 0 RC 1 1
AWS A5.1: E6013
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ISO 2560-A-E 38 0 RC 1 1
AWS A5.1: E6013

TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Proiectați pentru sudarea manuală cu arc electric a structurilor din oțel 
din toate grupele și de toate gradele de dezoxidare – „efervescent" , 
„semicalmat", „calmat".

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 7,0-8,0 g/А.oră Consum de electrozi la 1 kg de 
metal sudat - 1,65 kg. Electrozii ANO-21 sunt adecvaţi pentru sudarea 
de îmbinări de colț, cap la cap și cu margini suprapuse în toate pozițiile 
de sudură. Sudare în poziție verticală în jos se execută prin metoda de 
penetrare profundă, unde electrodul trebuie să se afle în zona plană 
bisectorială și unghiul de deplasare poate varia între 40 – 70°. Permit 
sudarea cu arc alungit pe suprafețe curate.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii ANO-21 sunt caracterizați de proprietăți tehnologice ridicate, 
în special aprindere primară și secundară ușoară și separarea crustei 
de zgură. Metalul sudat are o rezistență ridicată la influențe externe, 
chiar și la temperaturi sub zero grade. Electrozii pot fi adecvați și pentru 
sudarea conductelor de apă, a conductelor de gaze sub presiune mică.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 120±10°С timp de 40 min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,50-0,80 ≤ 0,3 ≤ 0,1 ≤ 0,045 ≤ 0,040

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

470-600 ≥450 ≥18 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,0
80-140 140-180 170-240

АNO-21 
ТМ ARSENAL

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

3,00 350 92-95 2,5
4,00 450 83-85 5
5,00 450 55-56 5

Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi ANO-4 ARS proiectați pentru sudarea structurilor 
confecționate din oțeluri cu un conținut redus de carbon de toate 
gradele de dezoxidare („calmat", „semicalmat", „efervescent").

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 8,5-9,5g / A.oră. Consum de electrozi la 1 kg 
de metal depus: 1,75 kg.
Proiectați pentru sudarea îmbinărilor în colț, cap la cap și în unghi pe 
metale cu o grosime de 3-20 mm. Electrozii cu un diametru de la 2,5 
până la 4,0 mm sunt adecvați pentru sudare în toate pozițiile spațiale; 
electrozii cu diametrul de 5,0 mm - pentru pozițiile plană, orizontală și 
verticală în sus. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii ANO-4 ARS asigură:
• Suprapunere ușoară a golurilor;
• Nivel ridicat al proprietăților tehnologice de sudură, procedură ușoară 
de sudură, aprindere secundară la sudurile de prindere;
• Separare bună a crustei de zgură;
• Permit sudarea în arc alungit pe suprafețe oxidate;
• Aprindere primară ușoară și formare stabilă a arcului electric.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
Calcinare în caz de umezeală: 120 ± 10 °С 40-60 min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,75 0,15-0,40 ≤ 0,10 ≤ 0,035 ≤ 0,035

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

470-600 ≥380 ≥22 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5 3,0 4,0 5,0
50-90 70-110 110-170 150-220

АNО-4 АRS
ТМ АRSENAL

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

2,50 350 140-145 2,5
3,00 350  95-97 2,5
4,00 450 84-87 5
5,00 450 55-56 5

Sudarea trebuie executată la c.c. de orice polaritate 
(se recomandă polaritate inversă, „+” pe un electrod) 
sau la c.a. de la un transformator cu o tensiune în cir-
cuit deschis nu mai mică de 50 V.

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PF          PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 2560-А- E 38 0 R 1 2
AWS A5.1: E6013
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Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 70 V.

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi MR-3 pentru sudură manuală cu arc electric, proiectați pentru 
sudarea structurilor realizate din oțeluri cu un conținut scăzut de 
carbon.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 8-8,5 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal depus este de 1,7 kg. Adecvați pentru sudarea îmbinărilor în 
colț, cap la cap și în unghi pe metale cu o grosime de 3-20 mm.
Electrozii cu un diametru de la 3 mm până la 4 mm sunt proiectați 
pentru sudură în toate pozițiile; electrozii cu diametrul de 5 mm – 
pentru pozițiile orizontală plană, orizontală în jos, transversală și 
verticală în sus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii MR-3 formează un cordon de sudură de calitate ridicată, 
un metal sudat rezistent la porozitate și la formarea de crăpături la 
cald, precum și suprapunerea ușoară a golurilor. Caracterizați de un 
nivel ridicat al proprietăților tehnologice și de sudură, proces ușor 
de sudură, aprindere secundară ușoară la sudura de prindere. Foarte 
apreciați de sudori atât pentru uz casnic, cât și industrial. Permit 
sudarea în arc alungit pe suprafețe oxidate. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 140±10°С timp de 40 min.

MR-3 
ТМ MONOLITH 

    РА         РВ          РС           PE           PD        PF           ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

TIP DE ACOPERIRE
rutil

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,65 0,15-0,35 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,030

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,0
70-110 110-170 150-220

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi în 

pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

3,00 350 92-97 2,5
4,00 450 42-43; 85-87 2,5; 5
5,00 450 55 5

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Limită de 
curgere, MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

≥ 450 ≥380 ≥18 ≥78

ISO 2560-A-E 38 0 R 1 2
AWS A5.1: E6013
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PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Limită de 
curgere, MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

470-600 ≥380 ≥22 ≥78

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5 3,0 4,0 5,0
50-90 70-110 110-170 150-220

ТМ ARSENAL

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

2,50 350 140-145 2,5
3,00 350  95-97 2,5
4,00 450 84-87 5
5,00 450 55-56 5

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi MR-3 ARS pentru sudură manuală cu arc electric, proiectați 
pentru sudarea structurilor realizate din oțeluri cu un conținut scăzut 
de carbon la toate gradele de dezoxidare.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 8-8,5 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal depus este de 1,7 kg. Adecvați pentru sudarea îmbinărilor 
în colț, cap la cap și în unghi pe metale cu o grosime de 3-20 mm. 
Electrozii cu un diametru de la 3 mm până la 4 mm sunt proiectați 
pentru sudură în toate pozițiile; electrozii cu diametrul de 5 mm – 
pentru pozițiile orizontală plană, orizontală în jos, transversală și 
verticală în sus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii MR-3 ARS formează un cordon de sudură de calitate ridicată, 
un metal sudat rezistent la porozitate și la formarea de crăpături la 
cald, precum și suprapunerea ușoară a golurilor. Caracterizați de un 
nivel ridicat al proprietăților tehnologice și de sudură, proces ușor 
de sudură, aprindere secundară ușoară la sudura de prindere. Foarte 
apreciați de sudori atât pentru uz casnic, cât și industrial. Permit 
sudarea în arc alungit pe suprafețe oxidate.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 140±10°С timp de 40 min.

МR-3 ARS

    РА         РВ          РС           PE           PD        PF           ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

TIP DE ACOPERIRE
rutil

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,75 0,15-0,40 ≤ 0,10 ≤ 0,030 ≤ 0,030

Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

ISO 2560-А- E 38 0 R 1 2
AWS A5.1: E6013 
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ТМ MONOLITH 

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

≥ 450 ≥380 ≥18 ≥78 ≥ 47

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,0
70-110 110-150 150-220

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

3,00 350 94-97 2,5
4,00 450 86-87 5
5,00 450 55-56 5

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi proiectați pentru sudarea structurilor confecționate din 
oțeluri cu un conținut redus de carbon și la toate gradele de dezoxidare 
„calmat", „semicalmat", „efervescent") în toate pozițiile spațiale (cu 
excepția celei verticale în jos și verticale în sus pentru electrozi cu 
diametrul de 5,0 mm). 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 8-8,5 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal depus este de 1,7 kg. Adecvați pentru sudarea îmbinărilor în 
colț, cap la cap și în unghi pe metale cu o grosime de 3-20 mm. 
Electrozii cu un diametru de la 2,5 mm până la 4 mm sunt proiectați 
pentru sudură în toate pozițiile; electrozii cu diametrul de 5 mm – 
pentru pozițiile orizontală plană, orizontală în jos, transversală și 
verticală în sus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii MR-3 ARMO formează un cordon de sudură de calitate 
ridicată, asigură suprapunerea ușoară a golurilor. Caracterizați de un 
nivel ridicat al proprietăților tehnologice și de sudură, proces ușor 
de sudură, aprindere secundară ușoară la sudura de prindere. Permit 
sudarea în arc alungit pe suprafețe oxidate. Asigură o aprindere 
primară ușoară și o formare stabilă a arcului electric. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 120±10°С timp de 40-60 
min.

МR-3 ARMO

    РА         РВ          РС           PE           PD        PF           ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

TIP DE ACOPERIRE
rutil-celuloză

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,65 ≤ 0,15-0,40 ≤ 0,10 ≤ 0,035 ≤ 0,030

Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

ISO 2560-А- E 38 0 R 1 2
AWS A5.1: E6013 
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SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi MR-3 Plasma proiectați pentru sudarea structurilor 
confecționate din oțeluri cu un conținut redus de carbon de toate 
gradele de dezoxidare („calmat", „semicalmat", „efervescent"). 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 8,0-9,0 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 
kg de metal depus este de 1,7 kg. Adecvați pentru sudarea îmbinărilor 
în colț, cap la cap și în unghi pe metale cu o grosime de 3-20 mm. 
Electrozii cu un diametru de la 2 mm până la 4 mm sunt proiectați 
pentru sudură în toate pozițiile spațiale; electrozii cu diametrul de 5 
mm – pentru pozițiile orizontală plană, orizontală în jos, transversală 
și verticală în sus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii MR-3 Plasma asigură:
Formare bună a cordonului de sudură;
Porozitate ridicată și rezistență la fisurare la cald;
Suprapunere ușoară a golurilor;
Nivel ridicat al proprietăților tehnologice de sudură, procedură ușoară 
de sudură, aprindere secundară la sudurile de prindere;
Separare bună a crustei de zgură;
Măsurători sanitare corespunzătoare.
Permit sudarea în arc alungit pe suprafețe oxidate. Sudura la curenți 
ridicați poate produce porozități.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 110±10°С timp de 40-60 
min.

МR-3 Plasma
ТМ CONTINENT

    РА         РВ          РС           PE           PD        PF           ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

TIP DE ACOPERIRE
rutil

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,75 0,15-0,40 ≤ 0,10 ≤ 0,045 ≤ 0,040

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,0
70-120 110-180 150-230

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi în 

pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

3,00 350 36-38; 92-95 1; 2,5
4,00 450 43; 84-86 2,5; 5
5,00 450 54-55 5 

Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 70 V.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

470-600 ≥380 ≥20 ≥78 ≥ 47

ISO 2560-А- E 38 0 R 1 2
AWS A 5.1: E6013 
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ТМ MONOLITH 

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Limită de 
curgere, MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, J/сm²

≥450 ≥420 ≥22 ≥78

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,0
70-130 120-180 140-220

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

3,00 350 92-95 2,5
4,00 450 84-86 5
5,00 450 54-55 5

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii sunt proiectați pentru sudarea structurilor din oțel-carbon 
și oțeluri slab aliate la o rezistență absolută de până la 451 MPa și toate 
gradele de dezoxidare (efervescent, semicalmat, calmat) în toate pozițiile 
spațiale (cu excepția pozițiilor verticală în jos și deasupra capului pentru 
electrozi cu diametrul de 5,0 mm). 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere: 8,0-9,0 g/А.oră. Consumul de electrozi la 1 
kg de metal depus este de 1,75 kg. Electrozii Monolith ОZS-12 sunt 
proiectați pentru îmbinări sudate în colț, cap la cap și prin suprapunere 
cu metale având o grosime de la 3 până la 20 mm. Electrozii cu un 
diametru de la 2,0 până la 4,0 mm sunt adecvați pentru sudare în toate 
pozițiile spațiale; electrozii cu diametrul de 5,0 mm sunt adecvați pentru 
sudare în pozițiile plană, orizontală în plan vertical și verticală în sus. 
Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă («+» pe electrod) 
sau la c.a. de la un transformator cu o tensiune în circuit deschis nu mai 
mică de 50 V.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii sunt fabricați în baza unei formule actualizate, care asigură 
proprietăți tehnologice și de sudură ridicate (aprindere primară ușoară 
și ardere stabilă a arcului), fezabilitatea sudurii cu un arc mai lung pe 
suprafețe oxidate. Sunt mult mai profitabili la sudarea îmbinărilor în 
T, cu producerea unor suduri concave cu ondulație fină, precum și 
pentru poziționarea sudurilor la îmbinările cap la cap.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea electrozilor înainte 
de sudare nu este necesară. În caz de umezeală, este necesară 
calcinarea înainte de sudare, la 110 ±10°С timp de 60 min. 

Monolith ОZS-12

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

TIP DE ACOPERIRE
rutil-celuloză

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,45-0,65 0,15-0,30 ≤ 0,12 ≤ 0,035 ≤ 0,035

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           

ISO 2560-А- E 42 0 RС 1 1                                           
AWS A5.1: E6013 
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TIP DE ACOPERIRE
rutil gros

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii MONOLITH sunt proiectați pentru sudarea manuală cu arc 
electric la curent continuu sau alternativ a structurilor generale și 
critice din oțel-carbon la toate gradele de dezoxidare – „efervescent" , 
„semicalmat", „calmat", adecvați pentru sudarea în colț, în unghi și cap la 
cap a metalelor cu o grosime de la 1,0 până la 20,0 mm.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 8,0-9,0 g/A.oră. Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal sudat este de 1,7 kg. Electrozii cu un diametru de la 2,0 până 
la 4,0 mm sunt proiectați pentru sudare în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei verticale în jos; electrozii cu diametrul de 5,0 mm - pentru 
pozițiile plană, orizontală și verticală în sus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii Monolith asigură o aprindere primară și secundară ușoară. 
Caracterizați de un arc calm și stabil, pierderi reduse prin stropitură, 
separare bună a zgurii, formare excelentă a cordonului de sudură. Sunt 
utilizați pentru sudare atât la curent continuu, cât și alternativ, pentru 
îmbinarea de tablă de oțel și construcții de oțel supuse la sarcini statice 
și dinamice, sudarea rezervoarelor și a conductelor pentru care sunt 
necesare proprietăți mecanice ridicate ale îmbinărilor. Electrozii sunt 
adecvați pentru sudarea în condiții necorespunzătoare pentru alte 
branduri de electrozi.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 110±5°С timp de 60 min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,65 0,15-0,45 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,030

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5 3,0 4,0 5,0
50-100 60-120 120-190 150-240

Monolith
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 50-52;  127-129 1;  2,5
3,00 350 33-35;  84-88 1;  2,5
4,00 450 77-79 5
5,00 450 56 5

Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

    РА         РВ          РС           PF           PE           PD ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

510-610 ≥420 ≥22 ≥78 ≥ 47

ISO 2560-A-E 42 0 RR 1 2
AWS A5.1: E6013 
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TIP DE ACOPERIRE
rutil gros

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Monolith R sunt utilizați în sudarea structurilor de oțeluri 
de carbon în arc manual, ,pentru toate gradele de deoxid"necalmat", 
"semicalmat", "calmat", fiind potriviți pentru sudarea în colt, fileu și cap 
la cap a metalelor cu grosime de la 1,0 la 20,0 mm.

CONDIȚII DE APLICARE
Rata de depunere – 8,0-9,0 g/A.ora. Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal sudat este de 1,7 kg. Electrozii cu diametrul de la 2,0 la 4,0 
mm pot fi folositi la sudarea in toate pozițiile spațiale cu excepția cele 
verticale în jos, iar electrozii cu diamentru de 5,0 mm pentru pozițiile 
plana, verticală și orizontală.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii Monolith R oferă o aprindere primară și secundară ușoară. 
Sunt caracterizați de un arc stabil, pierderi reduse prin stropitură, 
desprindere ușoară a zgurii și formează o cusătură excelentă. Sunt 
folosiți la sudare folosind atat curent direct cat și alternativ pentru 
conectarea foilor de oțel și construcțiilor din oțel supuse încarcaturilor 
statice și dinamice. Sunt de asemenea folositi la sudarea rezervoarelor 
și a conductelor, unde sunt necesare proprietăți mecanice ridicate ale 
îmbinărilor. Electrozii sunt potriviți pentru sudarea în toate condițiile, 
inclusiv în condiții improprii pentru alte mărci de electrozi.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții de depozitare normale, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se face la  105±5°С pentru 60 minute.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,40-0,65 0,10-0,35 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,030

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0
40-90 50-100 70-120 90-140 140-190 190-240

Monolith R
TM ARSENAL

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 127-129 2,5
3,20 350 74-76 2,5
4,00 450 77-79 5

Sudarea trebuie executată la curent continuu de orice 
polaritate (se recomandă polaritate inversă, „+” pe un 
electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o tensi-
une în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

    РА         РВ          РС           PF           PE           PD ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J

500-640 ≥420 ≥20 ≥78 ≥ 47

ISO 2560-A-E 42 0 R 1 2
AWS A5.1: E6013
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TIP DE ACOPERIRE
de bază, cu pulbere de fier

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii UONI-13/55 Plasma sunt proiectați pentru sudarea în toate 
pozițiile spațiale, cu excepția celei verticale în jos, a structurilor și 
conductelor critice realizate din oțel-carbon și oțeluri slab aliate, cu 
o rezistență la tracțiune de 500 MPa până la 640 MPa, în special dacă 
este necesară rezistența la cracare la cald a îmbinărilor sudate. Sunt 
larg utilizați în construcțiile de poduri, construcția de ambarcațiuni, 
reparații de ambarcațiuni și producția de rezervoare. 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 10,5-11,5 g/А.oră Consumul de electrozi la 1 
kg de metal depus este de 1,58 kg. Capacitate nominală până la 115%. 
Electrozii cu un diametru de la 2 până la 4 mm sunt proiectați pentru 
sudare în toate pozițiile spațiale, cu excepția celei verticale în jos; 
electrozii cu diametrul de 5 mm - pentru pozițiile plană orizontală, plană 
verticală și verticală în sus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii de sudură UONI-13/55 Plasma sunt caracterizați de o rezistență 
înaltă a cusăturii metalice de sudură, cu o puritate metalurgică specială 
și un conținut scăzut de hidrogen în metalul sudat. Posibilitatea 
de sudare la curent alternativ elimină efectul de explozie a arcului 
magnetic. Transferul perlelor de sudură la sudarea cu UONI-13/55 
Plasma oferă o stabilitate mai bună a arderii arcului și o formare mai 
bună a cordonului de sudură. Datorită adaosului de pulbere de fier în 
stratul de acoperire, eficacitatea la utilizarea UONI-13/55 Plasma crește 
cu 20% și în același timp:
• sunt compensate pierderile de metal prin stropitură și de ardere;
• consumul de electrozi este redus cu 10-15%.
• rata de depunere crește cu 8-10 %.
• zgura nu curge în baia de sudare, formând un cordon de sudură neted 
din care zgura poate fi îndepărtată ușor.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 380-420°С timp de 60 min.
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,3%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

1,10-1,50 0,40-0,70 ≤ 0,09 ≤ 0,030 ≤ 0,020

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0
40-80 70-110 80-150 90-170 120-200 170-250

UONI-13/55 Plasma
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi în 

pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

2,0 300 164-167 2,0
2,5 350 106-108 2,5
3,0 350 61-64; 76-80; 151-156 2; 2.5; 5
3,2 350 69-71; 139-143  2,5; 5
4,0 450 72-75 5
5,0 450 48-50 5

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(„+” pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o 
tensiune în circuit deschis de 70±10 V. 

    РА         РВ          РС           PF           PE          PD           ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J
-40 ̊ С

500-640 ≥420 ≥26 ≥180 ≥ 47

ISO 2560-А-E 42 4 В 4 2 Н5
AWS A5.1: E7018 
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii „UONI-13/55” sunt proiectați pentru sudarea structurilor 
critice realizate din oțel-carbon, oțeluri slab aliate și oțeluri S235-S355, 
P235-P355, E295 (conform EN 10027-1, EN 10028-2, EN 10028-3). 
De aplicat când îmbinările metalice trebuie să întrunească cerințe 
sporite de plasticitate și rezistență la impact, în special când lucrează 
la temperaturi scăzute.

CONDIȚII DE APLICARE
Sudarea este executată la c.c. de polaritate inversă, în toate pozițiile 
spațiale, cu excepția celei verticale în jos. Sudarea este executată cu 
arc scurt sau cu suport pe marginile curățate ale cusăturii, la curent 
continuu de polaritate inversă. Tensiunea pe arc este de 23-27 V.  
Electrozii UONI-13/55 sunt sensibili la porozitate în caz de rugină 
și unsoare prezente pe marginile pieselor sudate sau când are loc 
alungirea arcului.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii „UONI-13/55” sunt caracterizați de o ardere stabilă a arcului, 
formarea cusăturii metalice de sudură cu o rezistență ridicată la 
formarea de fisuri de cristalizare și cu un conținut de hidrogen nu 
mai mare de 10 cm3 / 100 g. Electrozii sunt adecvați pentru sudarea 
structurilor critice, care lucrează sub sarcini dinamice la temperaturi 
scăzute (de până la -40 °С) și a vaselor sub presiune. Sunt larg utilizați 
în construcția de ambarcațiuni și de rezervoare. Permit suduri la metale 
de grosime mare, detaliere de suprafață a componentelor utilajelor 
agricole, este posibilă sudura defectelor de turnare.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 300±350°С timp de 1 oră.
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,3%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,60-1,20 0,20-0,50 ≤ 0,11 ≤ 0,030 ≤ 0,030

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 3,2 4,0 5,0
70-100 80-115 130-160 160-210

UONI-13/55 
ТМ MONOLITH 

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

3,00 350 95-97; 190-194 2,5; 5
3,20 350 84-85; 168-170 2,5; 5
4,00 450 85-87 5
5,00 450 55-56 5

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod).

    РА         РВ          РС           PF           PE           PD ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J
-40 ̊ С

500-640 ≥ 420 ≥20 ≥127,4 ≥ 47

ISO 2560-А-E 42 4 В 2 2 Н10
AWS A5.1: E7015 
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii UONI-13/45 sunt proiectați pentru sudarea structurilor critice 
realizate din oțel-carbon și oțeluri slab aliate, când cordonul de sudură 
trebuie să întrunească cerințe sporite de plasticitate și rezistență la 
impact.

CONDIȚII DE APLICARE
 Sudurile trebuie realizate la c.c. de polaritate inversă în toate pozițiile 
spațiale, cu excepția celei verticale de sus în jos. Sudarea trebuie 
executată numai cu arc scurt sau prin susținere pe marginile curățate. 
Tensiune pe arc: 23-27 V.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
UONI 13/45 sunt recomandați pentru sudarea structurilor care lucrează 
la temperaturi scăzute și sarcini alternative de lucru. Metalul sudat este 
caracterizat de un conținut scăzut de hidrogen și o rezistență înaltă la 
formarea fisurilor de cristalizare. Electrozii UONI-13/45 sunt sensibili la 
porozitate în caz de rugină și ulei pe marginile pieselor sudate sau când 
are loc alungirea arcului.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
condiții de umezeală, este necesară calcinarea la: 300-350°С 60 min.
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,3%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,45-0,80 0,20-0,30 ≤ 0,11 ≤ 0,035 ≤ 0,030

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0 5,00
70-100 130-160 160-210

UONI 13/45
ТМ MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi în 

pachet, buc.
Greutate 
pachet, 

kg

3,00 350 95-96 2,5
4,00 450 85-86 5
5,00 450 54-55 5

Curent recomandat: c.c de polaritate inversă („+” pe 
electrod). 

    РА         РВ          РС           PF           PE          PD           ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Limită de 
curgere, 

MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

Energie de 
aprindere 

absorbită, J
-40 ̊ С

470-600 ≥ 380 ≥22 ≥147,4 ≥47

ISO 2560-A-E 38 4 B 2 2 H10
AWS A5.1: E6015
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    РА         РВ          РС           PE           PD          PF        ISO 6947

TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii TMU-21U sunt proiectați pentru sudarea structurilor 
și conductelor critice din oțel-carbon și oțeluri slab aliate, a 
echipamentelor de centrale termice și nucleare.

CONDIȚII DE APLICARE
Sudurile cu electrozi TMU-21U sunt realizate la c.c. de polaritate inversă în 
toate pozițiile spațiale, cu excepția celei verticale în jos. 
Factor rată de depunere – 9,5 g/A oră. Consum de electrozi la 1 kg de metal 
depus: 1,5 kg. Sudarea trebuie executată cu arc scurt pe marginile curate. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
TMU-21U furnizează o rezistență înaltă la porozitate a metalului 
cusăturii de sudură la sudare cu arc alungit.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
Calcinare în caz de umezeală: 380-400 ºС 60-90 min.
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,4%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

0,70-1,00 0,20-0,43 ≤ 0,12 ≤ 0,035 ≤ 0,030

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,00
60-115 100-170

ТMU-21U
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

3,00 350 92-93 2,5 
4,00 450 82-84 5

POZIȚII DE SUDURĂ

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(„+” pe electrod).

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Limită de 
curgere, MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, 
J / сm²
+20 ̊ С

≥510 ≥ 420 ≥20 ≥130

CERTIFICARE

ISO 2560-A- E 42 А B 2 2
AWS A5.1: Е7015
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TIP DE ACOPERIRE
de bazăSCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Electrozii CU-5 sunt proiectați pentru sudarea elementelor suprafețelor 
de încălzire ale generatoarelor de cazane, precum și pentru sudare cu 
trecere prin rădăcină, îmbinări de conducte cu pereți groși realizate 
din oțel-carbon și oțel slab aliat cu silicon-mangan cu o rezistență la 
tracțiune nu mai mică de 490 MPa, care lucrează la temperaturi de până 
la 400°С.

CONDIȚII DE APLICARE
Sudura trebuie realizată folosind curent continuu de polaritate inversă, 
(+) pe electrod. Sudarea cu electrozii CU-5 trebuie executată fără 
încălzire preliminară și tratament termic ulterior la o lungime scurtă a 
arcului pe marginile curățate.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii furnizează o rezistență ridicată la porozitate a metalului 
îmbinării în cazul prelungirii lungimii arcului electric de sudură pe 
termen scurt. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
Dacă sunt depozitați în condiții normale, calcinarea nu mai este 
necesară. În condiții de umezeală, este necesară calcinarea la: 360± 
20°C / 120+30 min.
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,7%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

1,00-1,60 0,20-0,50 0,06-0,12 ≤ 0,035 ≤ 0,030

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT
Rezistență la tracțiune, 

MPa
Alungire, % Rezistență la 

impact, J/сm² 
+ 20 ˚С

≥510 ≥20 ≥137

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5
65-90

CU-5
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc. 
Greutate 

pachet, kg

2,5 300 55-58; 111-116 1; 2

Curent recomandat: c.c de polaritate inversă („+” pe 
electrod).

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PE           PD          PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

AWS A5.1: E7015
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii CL-39 sunt proiectați pentru sudarea manuală cu arc electric 
la c.c. de polaritate inversă a suprafețelor de încălzire ale unităților de 
cazane, precum și a cusăturilor cu trecere prin pătrunderea rădăcinii pe 
îmbinări sudate de conducte cu pereți groși, din oțeluri termorezistente 
din clasa de perlite, care lucrează la temperaturi de până la 585 ºС.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere: 9,5 g/A.oră. Consumul de electrozi la 1 kg de 
metal depus este de 1,6 kg. Proiectați pentru sudură în toate pozițiile 
spațiale, cu excepția celei verticale în jos..

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii de sudură CL-39 conferă o rezistență înaltă la porozitate a 
metalului sudat când se sudează cu arc alungit. Permit execuția de 
suduri cu tăietură îngustă, cu un unghi comun al muchiei teșite nu mai 
mic de 15º. Cordonul de sudură este durabil și rezistent la coroziune. 
Rezistenți la temperaturi ridicate. Capacitatea redusă de oxidare a 
metalului depus cu CL-39 asigură o tranziție netedă a metalului de 
aliere în metalul de bază al produsului. Astfel, cordonul de sudură este 
termorezistent și nu va fi supus formării de fisuri la cald. Sudarea trebuie 
executată cu arc scurt; marginile trebuie curățate înainte de sudare. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
Dacă sunt depozitați în condiții normale, calcinarea nu mai este 
necesară. În condiții de umezeală, este necesară calcinarea la: 400±20 
ºС; 1-1,5 ore, de max 3 ori.
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,4%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

C Mn Si Cr

≤ 0,12 0,60-0,90 0,20-0,40 0,80-1,25

Mo V S P

0,40-0,70 0,12-0,30 ≤ 0,025 ≤ 0,030

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Limită de 
curgere, MPa

Alungire, % Rezistență la 
impact, J/сm²

≥ 490 ≥ 343 ≥ 16 ≥ 78

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5 60-100

CL-39
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,5 300 56-57; 112-113 1; 2

Sudarea trebuie executată cu arc scurt pe marginile 
curate.

    РА         РВ          РС           PF           PE           PD ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3580-A- E CrMoV1 B 2 2
AWS A5.5:  E8015-G
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii TML-1U sunt proiectați pentru sudarea manuală cu arc, la 
curent continuu de polaritate inversă, în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei verticale în jos, a echipamentelor și conductelor din oțel  
care lucrează la temperaturi de până la 540 °С, precum și a elementelor 
suprafețelor de încălzire a cazanelor, realizate din oțel indiferent de 
temperatura de lucru. 

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere – 9,0 g/A.oră. Consumul de electrozi la 1 kg de 
metal depus este de 1,5 kg.
Electrozii sunt proiectați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei verticale în jos.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii de sudură TML-1U furnizează rezistența înaltă a metalului la 
porozitate când se sudează cu arc alungit. Electrozii permit execuția de 
suduri cu tăietură îngustă, cu un unghi comun al muchiei teșite nu mai 
mic de 15º. Sudarea trebuie executată cu arc scurt pe marginile curate.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
În caz de umezeală, calcinare înainte de sudare: 400±20 ºС; 1-1,5 ore. 
Max. de 3 ori. 
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,4%.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT
Rezistență la tracțiune, 

MPa
Alungire, % Rezistență la 

impact, J/сm² 

≥ 470 ≥ 18 ≥88

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0
60-120 100-180

ТML-1U
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc. 
Greutate 

pachet, kg

3,0 350 91-93 2,5
4,0 450 81-82 5

Sudarea trebuie executată cu arc scurt pe marginile 
curate. 

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PE           PD          PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

C Mn Si

≤ 0,12 0,50-0,90 0,15-0,40

Cr Mo S P

0,80-1,2 0,40-0,70 ≤ 0,025 ≤ 0,035

ISO 3580-А-Е CrMo1 B 2 2
AWS A5.5: E6015-B2
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii TML-3U sunt proiectați pentru sudarea manuală cu arc, la 
curent continuu de polaritate inversă în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei verticale în jos, a echipamentelor și conductelor din oțel  
care lucrează la o temperatură de până la 540 °С.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere: 9,5 g/A.oră. Consum de electrozi la 1 kg de 
metal depus - 1,5 kg. 
Proiectați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu excepția celei 
verticale în jos.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii de sudură TML-3U furnizează un metal cu rezistență ridicată la 
porozitate în timpul sudurii cu arc alungit. Electrozii permit execuția de 
suduri cu tăietură îngustă, cu un unghi comun al muchiei teșite nu mai 
mic de 15º. Sudarea trebuie executată cu arc scurt pe marginile curate.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
În caz de umezeală, calcinare înainte de sudare: 400±20 ºС; 1-1,5 ore. 
Max. de 3 ori. 
Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu trebuie să 
depășească 0,4%.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT
Rezistență la tracțiune, 

MPa
Alungire, % Rezistență la 

impact, J/сm² 

≥ 490 ≥ 16 ≥78,5

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0
60-120 100-180

ТML-3U
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc. 
Greutate 

pachet, kg

3,0 350 92-93 2,5
4,0 450 81-82 5

Sudarea trebuie executată cu arc scurt pe marginile 
curate.

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PE           PD          PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

C Mn Si Cr

≤ 0,12 0,50-0,90 0,15-0,40 0,80-1,25

Mo V S P

0,40-0,70 0,10-0,30 ≤ 0,025 ≤ 0,030

ISO 3580-А-E CrMoV1 B 2 2
AWS A5.5: E8015-G
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii EА-395/9 cu strat de acoperire de bază sunt proiectați pentru 
sudarea structurilor critice din oțeluri aliate de mare rezistență, oțeluri 
termorezistente și oțeluri slab magnetice.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere: 11,0 g/A.oră. Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal depus este de 1,6 kg. Aplicați pentru sudură în toate pozițiile 
spațiale, cu excepția celei verticale în jos, la c.c. de polaritate inversă. 
Sudarea trebuie executată cu arc scurt, fără oscilații laterale; marginile 
trebuie curățate înainte de sudare.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Proprietăți mecanice excelente ale metalului depus. Bune proprietăți 
tehnologice de sudură, îndepărtare ușoară a crustei de zgură și 
formarea bună a cordonului de sudură, cu o tranziție netedă către 
metalul de bază.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
Calcinare înainte de sudare: 200-250 °С pentru 2,0-2,5 ore.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Rezistență de 
impact, J / сm²

KCV, + 20 °C

Limită de 
curgere, MPa

≥600 ≥300 ≥100 ≥400

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0
80-110 120-150

EA-395/9
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc. 
Greutate 

pachet, kg

3,0 350 37-38 1
4,0 350 21-23 1

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod). 

CERTIFICARE

    РА         РВ          РС           PE           PD          PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P

1,00-2,30 ≤ 0,7 ≤ 0,12 ≤ 0,03

S Cr Ni Мo N

≤ 0,020 13,5-17,0 23-27 4,5-7,0 ≤  0,2

ISO 3581-А - E 16.25.6 В20
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii CL-11 Plasma cu înveliș de rutil sunt proiectați pentru 
sudarea oțelurilor austenitice rezistente la coroziune AISI321, 
AISI347, 08X18H12T, 08X18H12B, 03H18N11, 06H18N11, 08H18N12B, 
08H18N10, 12X18H10T, AISI 321, AISI 304, AISI 347 etc., care lucrează în 
medii agresive, la temperaturi de până la 450 °C. Sunt utilizați la sudarea 
vaselor sub presiune, a conductelor și a pieselor de echipamente din 
industriile alimentară și petrochimică, construcția utilajelor electrice și 
în ingineria electrică.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați în toate pozițiile spațiale, la curent continuu de 
polaritate inversă și curent alternativ de la un transformator cu tensiune 
în circuit deschis nu mai mică de 50V. Se recomandă sudarea la curenți 
medii în poziția inferioară. Sudarea trebuie executată cu arc scurt, fără 
oscilații transversale. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Proprietăți mecanice excelente ale metalului depus și o rezistență 
sporită la coroziune în medii agresive la temperaturi de până la 450 ˚С. 
Se observă proprietăți tehnologice ridicate de sudură, pierderi scăzute 
prin stropitură, crustă de scorie care aproape că se desprinde singură și 
o cusătură de sudură cu o tranziție netedă spre metalul de bază.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se face la 350-370°С timp de 60 min., de 
max. 3 ori.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Alungire, % Rezistență 
la impact, 

J/сm²
KCV, +20 ˚С

Limită de curgere, 
MPa

≥550 ≥25 ≥47 ≥350

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,00 2,5 3,0 3,2 4,0
30-60 40-90 45-110 50-120 60-140

CERTIFICARE

CL-11 Plasma
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,00 350 86-87 1
2,50 350 44-45 1
3,00 350 31-32; 62-64 1; 2
3,20 350 27-28 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu 
o tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ 
A METALULUI DEPUS, %

Mn Si C P S

≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 0,08 ≤  0,03 ≤ 0,025

Mo Cr Cu Ni Nb+Ta 

≤0,75 18-21 ≤0,75 9-11
8XC până 

la 1,0

CONȚINUTUL NUMĂRULUI 
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
4-14 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А-E 19 9 Nb R 1 2
AWS A5.4: E 341-16



30

TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii  Monolith M-347 cu înveliș de rutil sunt proiectați pentru 
sudarea oțelurilor austenitice rezistente la coroziune AISI321, 
AISI347, 08X18H12T, 08X18H12B, 03H18N11, 06H18N11, 08H18N12B, 
08H18N10, 12X18H10T, AISI 321, AISI 304, AISI 347 etc., care lucrează în 
medii agresive, la temperaturi de până la 450°C. Sunt utilizați la sudarea 
vaselor sub presiune, a conductelor și a pieselor de echipamente din 
industriile alimentară și petrochimică, construcția utilajelor electrice și 
în ingineria electrică.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați în toate pozițiile spațiale, la curent continuu de 
polaritate inversă și curent alternativ de la un transformator cu tensiune 
în circuit deschis nu mai mică de 50V. Se recomandă sudarea la curenți 
medii în poziția inferioară. Sudarea trebuie executată cu arc scurt, fără 
oscilații transversale.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Proprietăți mecanice excelente ale metalului depus și o rezistență 
sporită la coroziune în medii agresive la temperaturi de până la 450 ˚С. 
Se observă proprietăți tehnologice ridicate de sudură, pierderi scăzute 
prin stropitură, crustă de scorie care aproape că se desprinde singură și 
o cusătură de sudură cu o tranziție netedă spre metalul de bază. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se face la 350-370°С timp de 60 min., de 
max. 3 ori

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență 
la tracțiune, 

MPa

Alungire, % Rezistență 
la impact,

 J / сm²
KCV, +20 ˚С

Limită de curgere, 
MPa

≥550 ≥25 ≥47 ≥350

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,00 2,5 3,0 3,2 4,0
30-60 40-90 45-110 50-120 60-140

CERTIFICARE

Monolith M-347
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,00 350 86-87 1
2,50 350 44-45 1
3,00 350 31-32; 62-64 1; 2
3,20 350 27-28 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu 
o tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ 
A METALULUI DEPUS, %

Mn Si C P S

≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 0,08 ≤  0,03 ≤ 0,025

Mo Cr Cu Ni Nb+Ta 

≤0,75 18-21 ≤0,75 9-11
8XC până 

la 1,0

CONȚINUTUL NUMĂRULUI 
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
4-14 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А-E 19 9 Nb R 1 2
AWS A5.4: E 347-16
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii OZL-6 Plasma cu plasmă sunt proiectați pentru sudarea de 
oțeluri eterogene (oțeluri austenitice și oțel-carbon), oțeluri inoxidabile 
austenitice de tip 08Х18Н10, 03Х18Н11, AISI 304, AISI 304L etc., unde 
temperaturile de utilizare nu depășesc 300°C, precum și pentru sudarea 
oțelurilor inoxidabile rezistente la căldură de tip AISI 309, AISI 309S și 
de compoziție chimică similară 20X23H13, 08X23H13. Sunt utilizați 
pentru încărcarea stratului de tranziție de pe oțeluri crom-molibden 
rezistente la căldură din clasa de perlite, plasarea bazelor de ferită-
perlită cu aditivare joasă și medie și pentru aplicarea de straturi-
tampon înainte de încărcare. Acești electrozi sunt adecvați pentru 
sudarea rezervoarelor și a containerelor (utilizate pentru depozitarea 
unei varietăți mari de lichide și substanțe uscate), a echipamentelor 
industriale din industriile minieră, chimică, criogenică, alimentară, de 
produse lactate și farmaceutică.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei în jos. Se recomandă executarea sudurii la viteza maximă 
posibilă fără oscilații transversale ale electrodului.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii OZL-6 Plasma cu plasmă prezintă proprietăți bune tehnologice 
și de sudură: pierderi reduse prin stropitură, separarea ușoară a crustei 
de zgură, arderea stabilă a arcului și o calitate excelentă a cordonului 
de sudură. La sudarea oțelurilor eterogene, este asigurată rezistența 
ridicată la fisuri și se constată o rezistență ridicată la coroziunea 
intercristalină până la 300 °C. În plus, la sudarea oțelurilor inoxidabile 
rezistente la căldură, asigură o rezistență ridicată la formarea de zgură, 
până la 1000°С.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se face la 350-370°С timp de 60 min., de 
max. 3 ori . 

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

≤ 2,5 ≤ 1,0 ≤ 0,04 ≤ 0,030 ≤ 0,025

Mo Cr Cu Ni

≤ 0,75 22-25 ≤0,75 12-14

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥510 ≥25
Rezistență la impact, J/сm2

KCV, +20 ˚C
Limită de curgere, MPa

≥60 ≥320

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,50 3,0 3,2 4,0
40-90 45-110 50-120 60-140

CERTIFICARE

ОZL-6 PLASMA
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 44-46 1
3,00 350 32-34; 64-68 1; 2
3,20 350 28-29 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu 
o tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

CONȚINUTUL NUMĂRULUI
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
5-15 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А- E 23 12 L R 1 2 
AWS A5.4: E309L-16
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Monolith M-308L sunt proiectați pentru sudarea oțelurilor 
inoxidabile austenitice de tipurile 03Kh18N10, 08Kh18N10T, AISI 304L, 
AISI 321, AISI 347 etc., ale căror temperaturi de lucru nu depășesc 
450°C. Acești electrozi sunt adecvați pentru sudarea echipamentelor, 
rezervoarelor, cisternelor și conductelor din oțel inoxidabil pentru 
aplicații în industriile alimentară, textilă, de rafinare a uleiurilor, de 
hârtie și farmaceutică, precum și în construcția de automobile și de 
utilaje generale și comerciale.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu excepția 
celei în jos. Se recomandă executarea sudurii la viteza maximă posibilă 
fără oscilații transversale ale electrodului.  

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii prezintă proprietăți bune tehnologice și de sudură: pierderi 
reduse prin stropitură, îndepărtarea ușoară a crustei de zgura, ardere 
stabilă a arcului și o calitate excelentă a sudurii, rezistență excelentă 
la coroziune în medii oxidante și rezistență ridicată la coroziune 
intercristalină.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
În caz de umezeală, calcinarea se va efectua la 350-370°С timp de 60 
min., de max. 3 ori.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ 
A METALULUI DEPUS, %

Mn Si C S P

≤2,0 ≤1,0 ≤0,04 ≤0,025 ≤0,030

Mo Cr Cu Ni

≤0,75 18-21 ≤0,75 9-11

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥510 ≥30
Rezistență la impact,

KCV, +200C 
Limită de curgere, MPa

≥70 ≥320

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,50 3,0 3,2 4,0
40-90 45-110 50-120 60-140

Monolith M-308L
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 45-47 1
3,00 350 31-32; 62-64 1; 2
3,20 350 28-29 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(„+” pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o 
tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

CONȚINUTUL NUMĂRULUI
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
3-10 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А-E 19 9 L R 1 2
AWS A5.4: E 308-16
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii OZL-8 Plasma cu plasmă sunt proiectați pentru sudarea de 
oțeluri eterogene (oțeluri austenitice și oțel-carbon), oțeluri inoxidabile 
austenitice de tip 08Х18Н10, 03Х18Н11, AISI 304, AISI 304L etc., unde 
temperaturile de utilizare nu depășesc 300°C, precum și pentru sudarea 
oțelurilor inoxidabile rezistente la căldură de tip AISI 309, AISI 309S și de 
compoziție chimică similară 20X23H13, 08X23H13. Sunt utilizați pentru 
încărcarea stratului de tranziție de pe oțeluri crom-molibden rezistente 
la căldură din clasa de perlite, plasarea bazelor de ferită-perlită cu 
aditivare joasă și medie și pentru aplicarea de straturi-tampon înainte 
de încărcare. Acești electrozi sunt adecvați pentru sudarea rezervoarelor 
și a containerelor (utilizate pentru depozitarea unei varietăți mari 
de lichide și substanțe uscate), a echipamentelor industriale din 
industriile minieră, chimică, criogenică, alimentară, de produse lactate 
și farmaceutică.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei în jos. Se recomandă executarea sudurii la viteza maximă 
posibilă fără oscilații transversale ale electrodului. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii OZL-8 Plasma cu plasmă prezintă proprietăți bune tehnologice 
și de sudură: pierderi reduse prin stropitură, separarea ușoară a crustei 
de zgură, arderea stabilă a arcului și o calitate excelentă a cordonului 
de sudură. La sudarea oțelurilor eterogene, este asigurată rezistența 
ridicată la fisuri și se constată o rezistență ridicată la coroziunea 
intercristalină până la 300 °C. În plus, la sudarea oțelurilor inoxidabile 
rezistente la căldură, asigură o rezistență ridicată la formarea de zgură, 
până la 1000°С.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se face la 350-370°С timp de 60 min., de 
max. 3 ori .

COMPOZIȚIE CHIMICĂ 
A METALULUI DEPUS, %

Mn Si C S P

≤2,0 ≤1,0 ≤0,04 ≤0,025 ≤0,030

Mo Cr Cu Ni

≤0,75 18-21 ≤0,75 9-11

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥510 ≥30
Rezistență la impact, J/сm2

KCV, +200C 
Limită de curgere, MPa

≥70 ≥320

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,50 3,0 3,2 4,0
40-90 45-110 50-120 60-140

OZL-8 PLASMA
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 45-47 1
3,00 350 31-32; 62-64 1; 2
3,20 350 28-29 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu 
o tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

CONȚINUTUL NUMĂRULUI
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
3-10 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А-E 23 12 L R 1 2
AWS A5.4: E 309L-16
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Monolith M-309L cu plasmă sunt proiectați pentru sudarea de 
oțeluri eterogene (oțeluri austenitice și oțel-carbon), oțeluri inoxidabile 
austenitice de tip 08Х18Н10, 03Х18Н11, AISI 304, AISI 304L etc., unde 
temperaturile de utilizare nu depășesc 300°C, precum și pentru sudarea 
oțelurilor inoxidabile rezistente la căldură de tip AISI 309, AISI 309S și 
de compoziție chimică similară 20X23H13, 08X23H13. Sunt utilizați 
pentru încărcarea stratului de tranziție de pe oțeluri crom-molibden 
rezistente la căldură din clasa de perlite, plasarea bazelor de ferită-
perlită cu aditivare joasă și medie și pentru aplicarea de straturi-
tampon înainte de încărcare. Acești electrozi sunt adecvați pentru 
sudarea rezervoarelor și a containerelor (utilizate pentru depozitarea 
unei varietăți mari de lichide și substanțe uscate), a echipamentelor 
industriale din industriile minieră, chimică, criogenică, alimentară, de 
produse lactate și farmaceutică.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei în jos. Se recomandă executarea sudurii la viteza maximă 
posibilă fără oscilații transversale ale electrodului. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii Monolith M-309L cu plasmă prezintă proprietăți bune 
tehnologice și de sudură: pierderi reduse prin stropitură, separarea 
ușoară a crustei de zgură, arderea stabilă a arcului și o calitate 
excelentă a cordonului de sudură. La sudarea oțelurilor eterogene, 
este asigurată rezistența ridicată la fisuri și se constată o rezistență 
ridicată la coroziunea intercristalină până la 300 °C. În plus, la sudarea 
oțelurilor inoxidabile rezistente la căldură, asigură o rezistență ridicată 
la formarea de zgură, până la 1000°С.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. În 
caz de umezeală, calcinarea se face la 350-370°С timp de 60 min., de 
max. 3 ori.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ 
A METALULUI DEPUS, %

Mn Si C P S

≤ 2,5 ≤ 1,0 ≤ 0,04 ≤ 0,030 ≤ 0,025

Mo Cr Cu Ni

≤ 0,75 22-25 ≤0,75 12-14

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥510 ≥25
Rezistență la impact, J/сm2

KCV, +200C 
Limită de curgere, MPa

≥60 ≥320

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,50 3,0 3,2 4,0
40-90 45-110 50-120 60-140

CERTIFICARE

Мonolith М-309L
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 44-46 1
3,00 350 32-34; 64-68 1; 2
3,20 350 28-29 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(«+» pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu 
o tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

CONȚINUTUL NUMĂRULUI
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
5-15 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А- E 23 12 L R 1 2 
AWS A5.4: E309L-16
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Monolith M-316-L sunt proiectați pentru sudarea oțelurilor 
Cr-Ni-Mo austenitice rezistente la coroziune, de tipurile 03Х17Н14М3, 
08Х18Н14М2В, 08Х17Н15М3Т, AISI 316, AISI 318, AISI 316L etc., pentru 
detalii supuse unor temperaturi de lucru de până la 400°С. Sunt 
adecvați pentru sudarea cazanelor, rezervoarelor și a echipamentelor 
de uleiuri uzate, pentru cuptoare de cocsificare, echipamente care 
lucrează în contact cu apa de mare, piese de echipamente pentru 
industriile chimică, textilă, de celuloză și hârtie, precum și pentru 
echipamente utilizate în producția de lână și mătase artificială.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei în jos. Se recomandă executarea sudurii la viteza maximă 
posibilă fără oscilații transversale ale electrodului.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Rezistență ridicată la acizi, precum și la coroziune generală și 
intercristalină, la temperaturi de până la 400 °C. Electrozii Monolith 
M-316L sunt caracterizați de proprietăți tehnologice ridicate de sudură: 
formare stabilă a arcului electric, îndepărtarea ușoară a zgurii și o formare 
bună a cusăturii, cu o tranziție netedă spre metalul de bază.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
În caz de umezeală, calcinarea se va efectua la 350-370°С timp de 60 
min., de max. 3 ori.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥510 ≥25
Rezistență la impact,

KCV, +200C 
Limită de curgere, MPa

≥70 ≥320

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5 3,0 3,2 4,0
40-90 45-110 50-120 60-140

CERTIFICARE

Monolith М-316L
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de 

electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,50 350 44-46 1
3,00 350 32-33; 64-66 1;2
3,20 350 28-29 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(„+” pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o 
tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C S P

≤2,0 ≤1,0 ≤0,04 ≤0,025 ≤0,030

Mo Cr Cu Ni

2,5-3,0 17-20 ≤0,75 11-13

CONȚINUTUL NUMĂRULUI
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
5-15  FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А-E 19 12 3 L R 1 2 
AWS A5.4: E316L-16
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TIP DE ACOPERIRE
rutil

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Monolith M-318 cu înveliș de rutil sunt proiectați pentru 
sudarea oțelurilor austenitice Cr-Ni-Mo rezistente la coroziune, 
stabilizate cu niobiu, de tipurile 08Х16Н13М2В, 03Х17Н14М2, 
03Х17Н14М3, AISI 316Nb, AISI 316, AISI 318 etc., pentru piese care 
lucrează la temperaturi de până la 400 °C. Electrozii sunt utilizați la 
sudarea de rezervoare, conducte și echipamente pentru industria 
chimică, textilă, de hârtie, în medii cu prezență de soluții acide, alcaline 
și saline, precum și la structuri utilizate în apă de mare.

CONDIȚII DE APLICARE
Electrozii sunt utilizați pentru sudură în toate pozițiile spațiale, cu 
excepția celei în jos. Se recomandă executarea sudurii la viteza maximă 
posibilă fără oscilații transversale ale electrodului.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii Monolith M-318 formează o cusătură metalică rezistentă 
la coroziune intercristalină. Caracterizați de proprietăți tehnologice 
ridicate de sudură: formare stabilă a arcului electric, îndepărtarea 
ușoară a zgurii și o formare bună a cusăturii, cu o tranziție netedă spre 
metalul de bază.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este 
necesară. În caz de umezeală, calcinarea se va efectua la 350-370°С 
timp de 60 min., de max. 3 ori.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P S

≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 0,08 ≤ 0,030 ≤ 0,025

Mo Cr Cu Ni Nb+Ta

2,5-3,0 17-20 ≤ 0,75 11,0-13,0 8*C 1,1

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥ 550 ≥ 25
Rezistență la impact, KCV,

KCV, +200C 
Limită de curgere, MPa

≥ 60 ≥350

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,50 3,0 3,2 4,0
40-90 45-110 50-120 60-140

Monolith М-318 
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electrozi 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,50 350 44-46 1
3,00 350 31-32; 62-64 1; 2
3,20 350 28-29 1
4,00 350 18-19 1

Sudarea trebuie executată la c.c. de polaritate inversă 
(„+” pe electrod) sau la c.a. de la un transformator cu o 
tensiune în circuit deschis nu mai mică de 50 V.

CONȚINUTUL NUMĂRULUI
DE FERITĂ ÎN METALUL DEPUS
5-15 FN

    РА         РВ          РС           PE           PF        ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 3581-А-E 19 12 3 Nb R 1 2 
AWS A5.4: E318-16
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TIP DE ACOPERIRE
specială

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi din aluminiu sub flux de siliciu 5%. Electrozi multifuncționali 
pentru sudarea aluminiului și a aliajelor din aluminiu turnate, laminate 
și ștanțate. Pentru sudarea aluminiului și a aliajelor pe bază de aluminiu 
precum: Al-Si, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mn-Cu. Aplicații tipice: docuri și 
rampe de încărcare, tocuri de ferestre și uși, carcase de cutii de viteze, 
blocuri de cilindri de motor, magistrale electrice, cutii electrice de 
distribuție și suporți de montare.

CONDIȚII DE APLICARE
Curățați murdăria din zona de sudură și îndepărtați pelicula de oxizi. 
Preîncălziți piesele grele. La lipirea unui metal gros cu o piesă subțire, 
preîncălziți piesa mai grea. Sudarea este executată folosind plaja 
superioară a domeniului de amperaj. Introduceți electrodul rapid și 
mișcați-vă repede, menținând o distanță foarte mică a arcului. Reduceți 
curentul la executarea sudurii și pe măsură ce metalul de bază absoarbe 
căldura.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Stratul de flux extrudat, cu durată mare de viață la raft, de culoare alb 
pur, depășește produsele convenționale în ceea ce privește rezistența 
la umezeală.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥ 230 ≥ 18 ≥150

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,4 3,2 4,0
50-80 70-120 110-150

Monolith E4043
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de 

electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,4 350 111-113; 216 1; 2
3,2 350 79-80; 146 1,1; 2
4,0 350 56-57; 102 1,1; 2

Curent recomandat: c.c. de polaritate inversă (+).

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Si Cu Fe Mg Mn

5,25 0,10 0,17 0,02 0,002

Zn Ti Be Al

0,001 0,01 0,0001 baza de aliaj

    РА          РC ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

EN 573-3: E AlSi5
AWS/ASME A5.3: E4043
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TIP DE ACOPERIRE
specială

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozi din aluminiu sub flux de siliciu 12%. Electrozi multifuncționali 
pentru sudarea aluminiului și a aliajelor din aluminiu turnate, laminate 
și ștanțate. Aplicații tipice: docuri și rampe de încărcare, tocuri de 
ferestre și uși, carcase de cutii de viteze, blocuri de cilindri de motor, 
magistrale electrice, cutii electrice de distribuție și suporți de montare.

CONDIȚII DE APLICARE
Curățați murdăria din zona de sudură și îndepărtați pelicula de oxizi. 
Preîncălziți piesele grele. La lipirea unui metal gros cu o piesă subțire, 
preîncălziți piesa mai grea. Sudarea este executată folosind plaja 
superioară a domeniului de amperaj. Introduceți electrodul rapid și 
mișcați-vă repede, menținând o distanță foarte mică a arcului. Reduceți 
curentul la executarea sudurii și pe măsură ce metalul de bază absoarbe 
căldura.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Stratul de flux extrudat, cu durată mare de viață la raft, de culoare alb 
pur, depășește produsele convenționale în ceea ce privește rezistența 
la umezeală.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥ 250 ≥ 1 ≥150

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,4 3,2 4,0
50-80 70-120 110-150

Monolith E4047
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de 

electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,4 350 111-113; 216 1; 2
3,2 350 79-80; 146 1,1; 2
4,0 350 57-58; 102 1,1; 2

Curent recomandat: c.c. de polaritate inversă (+).

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Si Cu Fe Mg Mn

12,1 0,001 0,15 0,01 0,003

Zn Ti Be Al

0,001 0,008 0,0001 baza de aliaj

    РА         РС   ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

EN 573-3: E AlSi2
AWS/ASME A5.3: E4047
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TIP DE ACOPERIRE
altele

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Т-590 sunt proiectați pentru încărcarea pieselor care lucrează 
în condiții de uzură abrazivă, în principal la sarcini minime de impact. 
Sunt aplicați la încărcat dinți de pe cupele de excavatoare, care lucrează 
la uzură abrazivă în sol nisipos, lame de pe utilajele rutiere, brăzdare 
de plug, discuri și lame de cultivatoare de pe utilajele agricole, 
muchii așchietoare ale transportoarelor cu melc de pe utilajele de 
malaxare, lame de pe registrele de fum, fălci de concasoare etc. Piesele 
menționate, depuse cu electrozii T-590, posedă proprietăți excelente 
de rezistență la uzură și caracteristici fiabile de serviciu.

CONDIȚII DE APLICARE
Factorul ratei de depunere este de 9,0 g/А.oră. Consumul de electrozi 
la 1 kg de metal depus este de 1,4 kg. Înainte de încărcare, este necesar 
să se curețe suprafața de agenți de contaminare, rugină, unsoare. Nu se 
recomandă (pentru a preveni strivirea) încărcarea pieselor din oțel cu 
mai mult de două straturi, iar a celor din fontă - cu un strat. Pe o uzură de 
amploare a unei piese, straturile inferioare trebuie sudate cu alți electrozi, 
în funcție de compoziția metalului de bază. Pentru oțel-carbon slab aliat, 
se poate depune un strat preliminar cu electrozi Monolith RC, Standard 
RC, iar pentru oțeluri aliate cu mangan se recomandă electrozii UONI 
-13/55. Prezența microfisurilor transversale nu reprezintă un defect, ci un 
indice de duritate ridicată a metalului depus.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
„Т-590” sunt foarte adecvați pentru suprapunere pe suprafețe cu uzură 
rapidă care lucrează în medii abrazive și, de asemenea, acolo unde este 
necesar un grad ridicat de duritate. Fără tratament termic, electrozii „Т-
590” permit obținerea unui cordon de sudură metalic mai puțin flexibil, 
dar cu o duritate de HRC 58-64. O asemenea duritate este rezultatul unor 
elemente speciale de aliere adăugate în acoperire.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
În caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 240-260°С timp de 1 oră.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P 

1,0-1,5 2,0-2,5 2,9-3,5 ≤ 0,040

S Cr B

≤ 0,035 22-27 0,5-1,5

DURITATEA METALULUI 
DE ADAOS DEPUS

Duritate, HRС fără tratament termic după depunere

58-64

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

4,0 5,0
150-220 200-270

Т-590
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electro-
zi în pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

4,00 450 10; 12 1; 1 ,2
5,00 450 6; 8 0,9; 1,2

Depunerea metalului este executată în pozițiile plană 
și înclinată, la curent continuu de polaritate inversă, 
cu trasarea de cercuri înguste sau cu oscilații mici 
ale electrodului. De asemenea, depunerea se poate 
executa la c.a. de la un transformator cu tensiune în 
circuit deschis (50 ± 5 V).

    РА        ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ
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TIP DE ACOPERIRE
altele

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii Т-620 sunt proiectați pentru încărcarea pieselor care lucrează 
în condiții de uzură abrazivă, în principal la sarcini moderate de 
impact. Sunt aplicați la încărcat dinți de pe cupele de excavatoare, 
care lucrează la uzură abrazivă în sol nisipos, lame de pe utilajele 
rutiere, brăzdare de plug, discuri și lame de cultivatoare de pe utilajele 
agricole, muchii așchietoare ale transportoarelor cu melc de pe 
utilajele de malaxare, lame de pe registrele de fum, fălci de concasoare 
etc. Piesele menționate, depuse cu electrozii T-620, posedă proprietăți 
excelente de rezistență la uzură și caracteristici fiabile de serviciu.

CONDIȚII DE APLICARE
Factorul ratei de depunere este de 9,0 g/А.oră. Consumul de electrozi 
la 1 kg de metal depus este de 1,4 kg. Înainte de încărcare, este necesar 
să se curețe suprafața de agenți de contaminare, rugină, unsoare. Nu 
se recomandă (pentru a preveni strivirea) încărcarea pieselor din oțel 
cu mai mult de două straturi, iar a celor din fontă - cu un strat. Pe o 
uzură de amploare a unei piese, straturile inferioare trebuie sudate 
cu alți electrozi, în funcție de compoziția metalului de bază. Pentru 
oțel-carbon slab aliat, se poate depune un strat preliminar cu electrozi 
Monolith RC, Standard RC, iar pentru oțeluri aliate cu mangan se 
recomandă electrozii UONI -13/55. Prezența microfisurilor transversale 
nu reprezintă un defect, ci un indice de duritate ridicată a metalului 
depus. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
„Т-620” sunt foarte adecvați pentru încărcarea suprafețelor cu uzură 
rapidă care lucrează în medii abrazive și, de asemenea, acolo unde este 
necesar un grad ridicat de duritate. Fără tratament termic, electrozii 
„Т-620” permit obținerea unui cordon de sudură metalic mai puțin 
flexibil, dar cu o duritate de HRC 56-63. O asemenea duritate este 
rezultatul unor elemente speciale de aliere adăugate în acoperire.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este 
necesară. În caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 250±10ºС 
timp de 60 min. Conținutul de umezeală din stratul de acoperire nu 
trebuie să depășească 0,5%.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C P 

1,0-1,5 2,0-2,5 2,9-3,5 ≤ 0,040

S Cr Ti B

≤ 0,035 22-24 0,5-1,5 0,5-1,5

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

4,00 5,00
150-220 200-270

Т-620
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de 

electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

4,00 450 10 1
5,00 450 6 0,9

Depunerea metalului este executată în pozițiile plană 
și înclinată, la curent continuu de polaritate inversă, 
cu trasarea de cercuri înguste sau cu oscilații mici ale 
electrodului. De asemenea, depunerea metalului se 
poate executa la c.a. de la un transformator cu tensiu-
ne în circuit deschis (50 ± 5V).

    РА          ISO 6947

DURITATEA METALULUI 
DE ADAOS DEPUS

Duritate, HRС fără tratament termic după depunere

56-63

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ
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TIP DE ACOPERIRE
rutil de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii formează un oțel de aliaj martensitic în metalul depus. Sunt 
proiectați pentru depunerea de straturi de consolidare, care lucrează 
în condiții de uzură abrazivă la sarcini dinamice moderate. Electrozii 
sunt adecvați pentru sudură prin suprapunere pe utilaje agricole, care 
lucrează în condiții de umiditate moderată; unelte de prelucrare a 
lemnului, încărcătoare.

CONDIȚII DE APLICARE
Se recomandă trecerea electrozilor pe verticală pentru detaliere. 
Depunerea de material trebuie executată cu arc scurt și la cel mai 
mic curent posibil pentru a preveni amestecarea cu metalul de bază. 
Pentru atingerea durității maxime pe oțelurile cu un conținut scăzut 
de carbon, este necesară încărcarea cu 3 straturi.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Înmuierea metalului sudat se poate executa la 840-860°С, urmată de o 
întărire la 950-1000°С și răcire în ulei sau în aer. Prelucrarea mecanizată 
a metalelor este acceptată numai cu abrazivi. Rezistență excelentă la 
uzură prin abraziune, rezistență moderată la șoc, rezistență la oxidare, 
rezistență ridicată la căldură. 

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este 
necesară. În caz de umezeală, calcinarea se face la 350-370°С timp de 
60 min., de max. 3 ori.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

C Cr Mn Mo 

≤ 2,5 ≤ 10 ≤3,0 ≤3,0

Nb S P

≤10 ≤ 0,04 ≤ 0,04

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,5 3,0 3,2 4,0 5,0
70-100 80-120 90-130 110-170 140-200

Monolith М-Fe6
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de 

electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,50 350 45-46 1 
3,00 350 30-31 1
3,20 350 27-28 1
4,00 450 14 1
5,00 450 9 1

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă, 
«+» pe electrod.

DURITATEA METALULUI 
DE ADAOS DEPUS

Duritate, HRС fără tratament termic după depunere

52-58

    РА         РВ           РС           PF          PE          PD ISO 6947

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

EN 14700:2007 E Z Fe6
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TIP DE ACOPERIRE
de bază

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii metalici cu un strat de acoperire de bază CCH-4 pentru 
sudarea manuală cu arc electric și încărcarea fontei sunt proiectați 
pentru sudarea la rece a structurilor din fontă de mare rezistență cu un 
grafit sferoidal și a fontei gri cu un grafit lamelar, precum și lipirea lor la 
oțel. Electrozii CCH-4 pot fi utilizați pentru sudarea pieselor deteriorate 
și în lucrările de peticire pe fontă de mare rezistență și fontă gri, precum 
și la încărcarea preliminară la primele unu/două straturi pe piese din 
fontă în vederea pregătirii pentru încărcare ulterioară cu electrozi 
speciali.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere: 10,0 g/А.oră. Consumul de electrozi la 1 kg 
de metal depus este de 1,8 kg. Procedura de sudură trebuie executată 
numai pe suprafețe curate, negresate și neruginite (locul îmbinării 
trebuie polizat înainte de sudare). Sudarea trebuie executată în 
cordoane scurte de 25-35 mm lungime, cu autorăcirea fiecărui cordon 
de sudură la 60°С și baterea fiecărei zone de sudură prin lovituri ușoare 
cu ciocanul. La sudarea fontei maleabile și de mare rezistență, lungimea 
cordonului de sudură poate crește până la 80-100 mm.
Permit sudura la tensiune ridicată în circuit deschis (de peste 50 V) cu 
alimentare de la un transformator și la o lungime mică a cablurilor de 
sudură la sudarea cu c.a.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrozii CCH-4 posedă bune proprietăți tehnologice de sudură: 
aprindere primară și secundară ușoară și ardere stabilă a arcului, 
pierderi mici prin stropitură, o formare bună a metalului sudat la 
sudurile în poziție plană. Vanadiul, un puternic formator de carburi, este 
adăugat în metalul sudat, produs de electrozii CCH-4. Carburile formate 
ale acestui element nu se dizolvă în fier și au forma de incluziuni nedure 
fin dispersate. Metalul de bază în acest caz a fost decarburat și destul de 
flexibil. După sudare se poate aplica un tratament cu o sculă așchietoare. 
În metalele sudate cu CCH-4 vine inoculat un agent puternic de formare 
de carburi, și anume vanadiu. Carburile rezultate ale acestui element 
nu se dizolvă în fier și au forma de incluziuni nesolide fin dispersate. 
Metalul de bază este apoi decarburat și suficient de ductil. După sudare, 
este posibilă prelucrarea cu o sculă așchietoare.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condiții normale de depozitare, calcinarea înainte de sudare nu 
este necesară. În caz de umezeală, calcinarea se efectuează la: 160-
200°С 60 min.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Si C

0,5-2,5 0,1-0,8 ≤ 0,25

P S V

≤ 0,07 ≤  0,04 8,5-10,5

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0
60-110 90-140

CCH-4 
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de 

electrozi în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

3,00 350 30-31; 60-62 1; 2
4,00 450 14-15 1

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă, 
«+» pe electrod. 

CERTIFICARE
    РА        ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ
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TIP DE ACOPERIRE
specială
Sârmă 28-2,5-1,5 (MONEL)

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrozii MNCH-2 cu înveliș metalic sunt utilizați la suduri fără încălzire, 
sudarea de piese turnate defecte și la încărcarea pieselor din fontă gri, 
maleabilă, de mare rezistență. Electrozii MNCH-2 sunt cei mai adecvați 
pentru sudarea primului strat în compuși care necesită o densitate 
înaltă, precum și la îmbinări sudate care trebuie să întrunească cerințe 
ridicate pentru gradul de curățenie al suprafețelor după prelucrarea 
mecanizată.

CONDIȚII DE APLICARE
Factor rată de depunere - 11,5 g / А.oră. Consum de electrozi la 1 kg de metal 
depus - 1,5 kg. Sudura este executată fără încălzire sau cu încălzire moderată, 
în cordoane de sudură scurte, cu o lungime de 20-30mm. După fiecare 
cordon de sudură, zona sudată trebuie bătută cu ciocanul. Sudarea continuă 
după răcirea la aer a zonei de sudură până la o temperatură de 60 °С.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Sudarea cu electrozi MNCH-2 conferă metalului sudat o eficacitate 
tehnologică ridicată în timpul prelucrării și rezistență la coroziune în 
medii lichide agresive și de gaze fierbinți. Datorită durității scăzute a 
ultimelor straturi (120-160 HB), metalele încărcate folosind electrozii 
pot fi prelucrate ușor prin tăiere sau abraziune. La sudarea cu electrozi 
MNCH-2 a aliajelor cupru-nichel - se formează metal Monel (Cu~30%; 
Ni până la 63%; alte componente Mn, Si, Fe). Temperatura de fuziune 
a acestui aliaj este apropiată de temperatura de fuziune a fontei; de 
aceea, aliajul contribuie la grafitizarea fontei în zona de sudură, ceea 
ce reduce riscul de apariție a unei zone răcite semnificative. Deoarece 
aliajul prezintă proprietăți plastice bune, metalul îmbinării este 
rezistent la formarea de crăpături.

CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
La temperaturi normale de depozitare, calcinarea nu este necesară. 
În caz de umezeală, calcinarea se efectuează la 180-210°С timp de 60 
min.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
Mn Si C P 

1,2-1,8 ≤ 0,05 ≤ 0,2 ≤ 0,01

S Cu Fe Mg

≤ 0,01 27-29 2-3 ≤ 0,1

Pb Ni+Co As Sb

≤ 0,003 s. e. ≤ 0,01 ≤ 0,002

Bi Total impurități

≤ 0,002 ≤ 0,6

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

3,0 4,0

70-110 100-140

MNCH – 2 
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electro-
zi în pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

3,00 350 38-39 1
4,0 350 19 1

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă, 
«+» pe electrod.

    PА           PF      ISO 6947

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

Mn Ni Fe Cu 

2,0-3,0 63,0-67,0 4,0-7,0 24,0-28,0

CERTIFICARE

POZIȚII DE SUDURĂ

ЕN ISO 1071: E C NiCu 1
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Curent recomandat: c.c. de polaritate inversă (+).

TIP DE ACOPERIRE
specială

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrod din fontă bogat în nichel, cu un strat de flux total neconductiv. 
Asigură o cusătură de sudură maleabilă la sudarea oricărui tip de fontă. 
Datorită stratului de flux neconductiv, este în special adecvat pentru 
sudarea pieselor cu pereți subțiri și sudarea în nișe sau spații înguste. 
Aplicații tipice: chiulase și blocuri de cilindri, carcase de pompe, 
transmisii și diferențiale, rotoare etc.

CONDIȚII DE APLICARE
Curățați murdăria din zona de sudură. Pregătiți marginile la 70°-90°. 
Mențineți o lungime scurtă sau medie a arcului și amperajul minim 
posibil. Sudați în cercuri scurte pentru a evita supraîncălzirea locală. 
Bateți cu ciocanul cusătura pentru detensionare. Eliminați zgura între 
treceri. Lăsați produsul să se răcească încet.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
O antrenare neobișnuit de puternică a arcului penetrează ușor uleiurile 
și unsoarea. Excelent pentru sudură verticală în sus. Stratul de flux nu 
tranzitează în laterala arcului nici măcar după încălzire.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

C Mn Si S Cu

1,88 2,46 < 4,0 0,030 1,77

Fe Al Altele Ni

> 4 0,93 1 max restul

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,4 3,2

70-90 80-120

Monolith E Ni-CI
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electro-
zi în pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,4 300 149-151; 310 2,4; 5
3,2 350 80-81; 145 2,7; 5

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥ 380 ≥ 5 ≥270

DURITATE
Vickers Brinnel Rockwell

14 HV 155 HBW 82-84 HRC

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

ISO 1071: E Ni
AWS/ASME A 5.15 E Ni-CI
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TIP DE ACOPERIRE
specială

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Electrod universal din fier-nichel pentru îmbinarea unei varietăți 
mari de fontă ductilă, nodulară și maleabilă. Ideal pentru repararea 
matrițelor de meehanit. Aplicații tipice: reparații pe carcase de mașini, 
blocuri de motoare și cilindri, precum și îmbinarea diferitelor tipuri de 
fontă cu oțel.

CONDIȚII DE APLICARE
Curățați murdăria din zona de sudură. Reglați aparatul de sudură pe valorile 
cele mai mici ale parametrilor ca să creați condițiile perfecte de sudare. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Electrod de mare rezistență pentru îmbinări, reparații și încărcarea 
suprafețelor din fontă. Asigură un arc stabil la curent slab, stropitură 
minimă și are o rezistență ridicată la fisurare. O antrenare extrem de 
puternică a arcului penetrează agenții de contaminare de la suprafață. 
Permite sudarea peste compoziția specială de scorie fără a crea 
porozitate. Conținutul suplimentar de nichel asigură suduri rezistente 
la fisurare, care pot fi prelucrate mecanic.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ A METALULUI 
DEPUS, %

C Mn Si S Cu

1,9 <2,3 3,8 0,030 0,6

Fe Al Altele Ni

< 45 0,97 1,9 restul

REGIM DE SUDURĂ

Curent de sudură, A
pentru electrozi cu diametru, mm

2,4 3,2

50-80 70-110

Monolith E NiFe-CI
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Diametru, 

mm
Lungime, 

mm
Număr de electro-
zi în pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

2,4 300 140-141; 310 2,2; 5
3,2 350 145 5

Curent recomandat: c.c. de polaritate inversă (+) sau 
c.a.

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥ 550 ≥ 11 ≥390

DURITATE
Vickers Brinnel Rockwell

189 HV 180 HBW 88-90 HRC    РА         РВ          РС           PF          PE           PD ISO 6947

ISO 1071: E NiFE
AWS/ASME A 5.15 E NiFe-CI-A
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TIP DE ACOPERIRE
cu înveliș de cupru

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Sârma de sudură cu înveliș de cupru G3Si1 este utilizată la sudarea 
automată și semiautomată de oțel-carbon și oțeluri slab aliate, cu o 
limită de curgere de până la 420 MPa. Este larg utilizată la sudarea de 
conducte, în construcția de ambarcațiuni, automobile și mașini, precum 
și în construcții. Este aplicată în operații cu tablă groasă de metal. În 
acest caz, sudura se formează dintr-o trecere (mai multe treceri).

CONDIȚII DE APLICARE
Sârma de sudură cu înveliș de cupru este utilizată la sudarea (încărcarea) 
produselor, pieselor și structurilor realizate din oțel-carbon și oțel slab 
aliat, în pozițiile plană, verticală și deasupra capului. Sudurile se pot 
executa atât în amestecuri de gaze, cât și în CO2 pur. Pentru a produce 
o sudură de calitate, trebuie îndepărtate crustele, rugina și diferitele 
straturi de oxizi. La sudurile cu mai multe treceri, suprafața cordonului de 
sudură anterior trebuie curățată de zgură.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Datorită absenței incluziunilor nemetalice, proprietățile tehnologice și 
de sudură ale metalului depus sunt îmbunătățite după tratamentul cu 
plasmă și arc electric sub vid. Aplicarea sârmei de sudură cu înveliș de 
cupru G3Si1 permite creșterea calității pieselor și produselor finite prin 
formarea unui cordon de sudură curat și fiabil. 

Sârma de sudură G3Si1 garantează:
• aprindere ușoară a arcului datorită stratului optim de acoperire și 
parametrilor geometrici perfecți; 
• pierderi reduse prin stropitură la sudarea în CO2 și absența stropiturii 
la sudarea în amestec de gaz М21; 
• peliculă de zgură aproape absentă pe sudură;
• stabilitate ridicată a arderii arcului.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
C Si Mn Cr

0,06-0,14 0,7-1 1,3-1,6 ≤0,15 

Ni S P Mo

≤ 0,15 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,15 

V Al Ti+Zr Cu

≤ 0,03 ≤ 0,02 ≤0,15 ≤0,2 

CERTIFICARE

SÂRMĂ DE SUDURĂ CU ÎN-
VELIȘ DE CUPRU G3Si1
ТМ MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Mosor de metal 

BS 300
Mosor de plastic  

D 270

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm; Ø  1,6 mm

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm

Greutate-15 kg/ 18 kg Greutate- 15 kg
Mosor de plastic  

D 200
Mosor de plastic      

D 170

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; Ø  
1,2 mm

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm

Greutate- 5 kg Greutate– 1kg/2,5 kg

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă.

Conținut total de cupru al sarmei mai mic de 0,35%.

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Limită de curgere, MPa

500-640 ≥420
Alungire, % Energia pochłoniętego 

uderzenia, J -40°С

≥20 ≥47

REGIM DE SUDURĂ
Diametru 

nominal al 
sârmei, mm 

Curent de 
sudură, А  

Tensiune, V Viteză de 
avans, m/

oră

Consum de 
gaz protec-
tor, l/min

0,8 50-150 13-21 260-400 6-8 
1 70-200 16-24 160-400 8-10 

1,2 90-350 19-34 150-400 8-12 
1,6 140-370 17-32 100-350 12-16 

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

ISO 14341-А -G 42 4 М21 3Si1 
AWS A5.18: ER70S-4
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ТМ MONOLITH
TIP DE ACOPERIRE
cu înveliș de cupru

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Sârma de sudură cu înveliș de cupru SV08G2S este utilizată la sudarea 
automată și mecanizată de oțel-carbon și oțeluri structurale slab aliate 
în medii de gaz protector. Este larg utilizată în construcția de cazane, 
lucrări de instalații, producția de vase sub presiune, construcția 
structurilor metalice, industria de construcții de automobile și utilaje 
agricole.

CONDIȚII DE APLICARE
Sârma de sudură cu înveliș de cupru este frecvent utilizată la sudarea 
(încărcarea) produselor, detaliere și pe construcțiile realizate din oțel-
carbon și oțeluri slab aliate, în pozițiile plană, verticală și deasupra capului. 
Sudurile se pot realiza în amestecuri de gaze sau în СО2 pur. Pentru a 
produce cordoane de sudură de calitate, trebuie îndepărtate crustele, 
rugina și diferitele straturi de oxizi. La sudurile cu mai multe treceri, 
suprafața cordonului de sudură anterior trebuie curățată de zgură.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
În procesul de producție, prelucrarea sârmei cu plasmă și arc electric 
sub vid asigură o curățare eficientă a suprafeței. Drept rezultat, 
suprafața sârmei tratate obține o culoare argintie caracteristică și un 
grad ridicat de aderență care asigură un strat de acoperire solid și 
puternic în urma procesului de cuprare. Datorită acoperirii de calitate 
și a diametrului stabil pe toată lungimea, se asigură avansul constant 
al sârmei și economia la consumul vârfurilor conductoare din cupru. 
Înfășurările cu strat de precizie sporesc în mod esențial durata de viață 
a aparatelor de sudură semiautomate scumpe. Permite lucrul cu tipuri 
diferite de echipamente de sudură. Se observă arderea stabilă a arcului, 
care se păstrează într-o gamă largă de REGIM DE SUDURĂ, împreună cu 
pierderi reduse prin stropitură, absența suprapunerilor și a porozității 
în cordoanele de sudură.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
С Si Mn Cr 

0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 ≤ 0,20

Ni S P Cu

≤ 0,25 ≤ 0,025 ≤ 0,030 ≤ 0,2

CERTIFICARE

SÂRMĂ DE SUDURĂ CU 
ÎNVELIȘ DE CUPRU SV08G2S

DURITATEA METALULUI 
DE ADAOS DEPUS

Diametru sârmă, mm Rezistență la tracțiune, MPa

0,8
882-13231

1,2
1,6 882-1274

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă.

Continut total de cupru al sarmei mai mic de 0,35%.

REGIM DE SUDURĂ 
Conținut 

nominal sârmă, 
mm

Curent de 
sudură, А 

Tensiune, V Viteză de 
avans, m/oră

Consum 
de gaz 

protector, 
l/min

0,8 50-150 13-21 260-400 6-8 
1 70-200 16-24 160-400 8-10 

1,2 90-350 19-34 150-400 8-12 
1,6 140-370 17-32 100-350 12-16 

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

DATE DE AMBALARE
Mosor de metal 

BS 300
Mosor de plastic

D 270

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm; Ø  1,6 mm

Ø  0,8 mm; Ø 1,0 mm; 
Ø 1,2  mm

Greutate-15 kg/ 18 kg Greutate- 15 kg
Mosor de plastic  

D 200
Mosor de plastic  

D 170

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm

Greutate- 5 kg Greutate– 1kg/2,5 kg
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ТМ MONOLITH
TIP DE ACOPERIRE
cu înveliș de cupru

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Sârma de sudură cu înveliș de cupru G4Si1 este utilizată la sudarea 
automată și semiautomată de oțel-carbon și oțeluri slab aliate, pentru o 
limită de curgere mai mare decât cea oferită de G3Si1. Este larg utilizată 
la sudarea de conducte, în construcția de ambarcațiuni, automobile și 
mașini, precum și în construcții. Este aplicată în operații cu tablă subțire 
de metal. În acest caz, sudura se formează dintr-o trecere (mai multe 
treceri).

CONDIȚII DE APLICARE
Sârma de sudură cu înveliș de cupru este utilizată la sudarea (încărcarea) 
produselor, pieselor și structurilor realizate din oțel-carbon și oțel slab 
aliat, în pozițiile plană, verticală și deasupra capului. Sudurile se pot 
executa atât în amestecuri de gaze, cât și în CO₂ pur. Pentru a produce 
o sudură de calitate, trebuie îndepărtate crustele, rugina și diferitele 
straturi de oxizi. La sudurile cu mai multe treceri, suprafața cordonului 
de sudură anterior trebuie curățată de zgură.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
În procesul de producție, prelucrarea sârmei cu plasmă și arc electric 
sub vid asigură o curățare eficientă a suprafeței. Drept rezultat, 
suprafața sârmei tratate obține o culoare argintie caracteristică și un 
grad ridicat de aderență care asigură un strat de acoperire solid și 
puternic în urma procesului de cuprare. Datorită acoperirii de calitate 
și a diametrului stabil pe toată lungimea, se asigură avansul constant 
al sârmei și economia la consumul vârfurilor conductoare din cupru. 
Înfășurările cu strat de precizie sporesc în mod esențial durata de viață 
a aparatelor de sudură semiautomate scumpe. Permite lucrul cu tipuri 
diferite de echipamente de sudură. Se observă arderea stabilă a arcului, 
care se păstrează într-o gamă largă de REGIM DE SUDURĂ, împreună cu 
pierderi reduse prin stropitură, absența suprapunerilor și a porozității 
în cordoanele de sudură.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
C Si Mn Cr Мо Al

0,06-
0,14 

0,80-
1,20

1,6-1,9 ≤0,15 ≤0,15 ≤ 0,02

Ni S P Cu V Ti+Zr

≤ 0,15 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤0,2 ≤ 0,03 ≤ 0,15

CERTIFICARE

SÂRMĂ DE SUDURĂ CU
ÎNVELIȘ DE CUPRU G4Si1

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă.

Conținut total de cupru al sarmei mai mic de 0,35%.

REGIM DE SUDURĂ 
Nominalna 

średnica drutu, 
mm

Regim de 
sudură

Tensiune, V Viteză de 
avans, m/

oră

Consum 
de gaz 

protector, 
l/min

0,8 50-150 13-21 260-400 6-8 
1 70-200 16-24 160-400 8-10 

1,2 90-350 19-34 150-400 8-12 
1,6 140-370 17-32 100-350 12-16 

DATE DE AMBALARE
Mosor de metal 

BS 300
Mosor de plastic 

D 270

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm; Ø  1,6 mm

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm

Greutate-15 kg/ 18 kg Greutate- 15 kg
Mosor de plastic  

D 200

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm

Greutate- 5 kg

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Limită de curgere, MPa

≥530-680 ≥ 460
Alungire, % Rezistență la impact,

J -40 ˚С

≥20 ≥47

ISO 14341-А -G 46 4 М21 4Si1 
AWS A5.18: ER70S-6
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TIP DE ACOPERIRE
crom-nichel

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Sârma de sudură din crom-nichel rezistentă la coroziune ER308LSi 
este utilizată la sudarea semiautomată a oțelului inoxidabil de tipurile 
Н17N14М2, 03Н18N11, 06Н18N11, 08X18H10T, 03H18N10, AISI 304L, 
AISI 304, AISI 321, AISI 347 și a altor oțeluri austenitice din clasa 300. 
Este larg utilizată în industriile alimentară, farmaceutică, militară, a 
lemnului și celulozei, în construcția de mașini, construcția de rezervoare 
și conducte etc.

CONDIȚII DE APLICARE
Se recomandă executarea sudurilor în amestecuri de gaze (М12Ar+0.5-
5%CO2, М13Ar+0.5-3%O2), la curent continuu de polaritate inversă. 
Înfășurările în straturi de precizie conferă uniformitate și stabilitate la 
avansul sârmei în zona de sudură.  

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Proprietăți mecanice excelente ale metalului depus și o rezistență 
îmbunătățită la coroziune în medii agresive la temperaturi de la -196 
până la 350 ˚С. Se observă o rezistență ridicată la acțiunea acidului 
azotic. Conținutul neglijabil de carbon reduce probabilitatea formării 
de coroziune intercristalină fără adăugarea unor stabilizatori precum 
niobiu și titan, iar conținutul ridicat de siliciu asigură comoditatea și 
simplitatea aplicării în procedura de sudură.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
C Mn Si S P

≤0,03 1,00-2,50 0,65-1,00 ≤ 0,020 ≤ 0,030 

Ni Cr Mo Cu

9,0-11,0 19,0-21,0 ≤ 0,5 ≤0,5

SÂRMĂ DE SUDURĂ DIN 
CROM-NICHEL ER308LSi
TM MONOLITH

ISO 14343-A-G 19 9 LSi
AWS A5.9 ER 308LSi

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥ 510 ≥25
Rezistență la impact, J/cm2 Limită de curgere, MPa

≥ 80 ≥ 320

DATE DE AMBALARE
Mosor de metal 

BS 300
Mosor de plastic 

D 200

Ø 0,8 mm; Ø  1,0 mm; 
Ø  1,2 mm; Ø  1,6 mm

Ø  0,8 mm; Ø 1,0 mm; 
Ø 1,2  mm 

Greutate-15 kg/ 18 kg Greutate- 5 kg
Mosor de plastic  

D 170

Ø  0,8 mm; Ø 1,0 mm 
Greutate– 1 kg/2,5 kg

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă.

CERTIFICARE
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PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥  275 ≥ 17
Limită de curgere, MPa Energie de aprindere 

absorbită, J
+20 ˚С

≥  126 ≥  16

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Sârma de sudură din aluminiu ER5356 este larg aplicată la sudarea 
TIG cu arc în atmosferă de argon a profilurilor și structurilor metalice 
din aliaje Al-Mg, cu un conținut de magneziu de până la 5%, cum ar 
fi ALMg3, ALMg4, ALMg5, ALMg6 cu materiale analoage, folosind 
curent continuu. Sârma de sudură ER5356 este utilizată la sudarea 
aliajelor de aluminiu-magneziu-silicon din grupele 6XXX (EN AW 
6060/6063, 6005, 6201) și analoagele acestora și, de asemenea, pentru 
sudarea acestor aliaje cu aliaje din grupele 1XXX, 3XXX și 5XXX, dacă 
procentul de material de adaos din îmbinarea sudată este mai mare 
de 50%. Este utilizată la construcții supuse ulterior anodizării. Acest 
aliaj este larg utilizat în construcția de ambarcațiuni și construcția de 
mașini, construcția de linii de cale ferată, sudarea rezervoarelor pentru 
depozitarea și transportul de lichide și de produse în vrac, sudarea de 
vase sub presiune.

CONDIȚII DE APLICARE
Sârma de sudură este utilizată pentru toate tipurile de suduri. La 
sudarea metalelor laminate călite, apare recoacerea în zona îmbinării 
sudate și de aceea rezistența este conformă cu rezistența materialului 
de bază în stare de recoacere. Metalul de adaos este alimentat prin 
mișcări de intrare și ieșire. Protecția eficientă este atinsă prin fluxul 
optim de gaz. Metalele cu o grosime de până la 10 mm sunt sudate de 
la dreapta la stânga: această metodă permite reducerea supraîncălzirii 
metalului sudat.
Înfășurările în straturi de precizie conferă uniformitate și stabilitate la 
introducerea sârmei în zona de sudură.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Aliajele cu sistem Al-Mg sunt caracterizate de o combinație de 
rezistență. Plasticitate bună, sudabilitate și rezistență la coroziune chiar 
și în apă de mare. Acest aliaj este cel mai frecvent dintre aliajele de 
aluminiu-magneziu.

SÂRMĂ DE SUDURĂ DIN 
ALUMINIU ER5356
TM MONOLITH

TIP
aluminiu

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
Si Fe Cu Mn Mg

≤ 0,25 ≤ 0,40 ≤ 0,10 0,05-0,20 4,50-5,50

Cr Zn Ti Be Al

0,05-0,20 ≤ 0,10 0,06-0,20 ≤ 0,0003
baza de 

aliaj

DATE DE AMBALARE
Mosor de metal 

BS 300
Mosor de plastic

D 200

Ø 1,0 mm ; Ø 1.2 mm Ø 1,0 mm ; Ø 1.2 mm
Greutate- 7 kg Greutate- 2 kg

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă.

REGIM DE SUDURĂ 
Diametru nominal al 

sârmei, mm  
Siła prądu spawal-

niczego, А 
Tensiune, V 

1,0 90-210 15-26
1,2 140-260 20-29

EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))

AWS A5.10: ER5356

    РА         РВ      ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ
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TIP
aluminiu

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Sârma de sudură din aluminiu ER4043 (AK5) este utilizată la sudarea 
cu arc în atmosferă de argon a aliajelor de turnare aluminiu-silicon de 
tipurile AD31, AD31, AD35 (blocuri ICE, plăci de suport, șasiuri etc.), la 
curent continuu în mediu de argon, ca material de adaos. Este utilizată 
în toate domeniile de prelucrare industrială, cum ar fi industria de 
automobile, producția de echipamente pentru automobile, construcția 
de ambarcațiuni etc.

CONDIȚII DE APLICARE
Obiectele la care s-a folosit sârma de sudură ER4043 nu sunt supuse la 
anodizare ulterioară din cauza diferenței de culoare dintre metalul de 
bază și metalul sudat. Nu se recomandă pentru sudarea pieselor din 
aliaje de aluminiu cu o grosime mai mare de 20 mm. Dacă grosimea 
este de 10 mm și mai mare, este necesară încălzirea până la 150-200 
°С pentru a reduce posibilitatea de porozitate. Gaz protector: 11 (Ar 
100%), 13 (Ar+5…95% He).
Înfășurările în straturi de precizie conferă uniformitate și stabilitate la 
avans.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Sârma de sudură ER4043 este utilizată la sudarea aliajelor de turnare 
Al-Si-Cu la alte aliaje de aluminiu. Conținutul ridicat de silicon 
asigură o sudare bună a marginilor, formarea unei treceri netede 
de la îmbinare la metalul de bază și o suprafață lucioasă netedă. În 
plus, materialul sudat are o rezistență excelentă la coroziune, nu este 
pasibil să formeze crăpături la cald și fisuri de coroziune la efort, la o 
temperatură de lucru de peste 65°С. 
Înfășurările cu straturi de precizie sporesc în mod esențial durata de 
funcționare a aparatelor de sudură semiautomate.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A SÂRMEI, %
Si Fe Cu Mn

4,5-6,0 ≤ 0,60 ≤ 0,30 ≤ 0,05

Mg Zn Ti Be Al

≤ 0,05 ≤ 0,10 ≤ 0,15 ≤ 0,0003
baza de 

aliaj

SÂRMĂ DE SUDURĂ DIN 
ALUMINIU ER4043
TM MONOLITH

DATE DE AMBALARE
Mosor de metal 

BS 300
Mosor de plastic

D 200

Ø 1,0 mm ; Ø 1,2 mm Ø 1,0 mm ; Ø 1,2 mm
Greutate- 7 kg Greutate- 2 kg

EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
AWS A5.10: ER4043

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥  120 ≥ 8 ≥  40

Sudura trebuie executată la c.c. de polaritate inversă.

REGIM DE SUDURĂ 
Diametru nominal al 

sârmei, mm 
Regim de sudură  Tensiune, V 

1,0 90-210 15-26
1,2 140-260 20-29

    РА         РВ         ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ



52

TM MONOLITH
SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Baghetele TIG de adaos Sv-08A sunt proiectate pentru sudarea 
oxiacetilenică (suprapunere) a structurilor din oțel-carbon și oțeluri 
slab aliate.

CONDIȚII DE APLICARE
Diametrul baghetei este selectat în funcție de grosimea metalului de 
bază. Sudarea poate fi executată în toate pozițiile spațiale. Sudurile pot 
fi executate dintr-o trecere. Gazul pentru sudarea oxiacetilenică poate fi 
acetilenă, hidrogen, vapori de produse petroliere și alte gaze.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Baghetele TIG de adaos pentru sudare oxiacetilenică sunt utilizate în 
funcție de tipul metalului de bază. Baghetele sunt utilizate în producția 
de serie mică, precum și în condiții de teren la pozarea și asamblarea 
conductelor de diferite destinații, în transport, reparații, agricultură.

CONȚINUTUL CHIMIC AL SÂRMEI, %
С Si Mn Cr Ni

≤ 0,1 ≤ 0,03 0,35-0,60 ≤ 0,12 ≤ 0,25

S P Cu Al

≤ 0,030 ≤ 0,030 ≤ 0,25 ≤ 0,01

BAGHETĂ DE SUDURĂ TIG
Sv-08А

DATE DE AMBALARE
Diametru 

nominal, mm 
Lungime, 

mm
Număr de 

baghete în 
pachet

Greutate 
paczki, kg

3,0 1 90-93 5
4,0 1 50-52 5

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

CERTIFICARE
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TM MONOLITH
SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Bagheta de material de adaos din sârmă de sudură Sv-08G2S este 
proiectată pentru sudarea oxiacetilenică (suprapunere) a structurilor 
din oțel-carbon și oțeluri slab aliate.

CONDIȚII DE APLICARE
Diametrul baghetei este selectat în funcție de grosimea metalului de 
bază. Sudarea poate fi executată în toate pozițiile spațiale. Sudurile pot 
fi executate dintr-o trecere. Gazul pentru sudarea oxiacetilenică poate 
fi acetilenă, hidrogen, vapori de produse petroliere și alte gaze.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Baghetele de adaos pentru sudare oxiacetilenică sunt utilizate în 
funcție de tipul metalului de bază. Sunt utilizate în producția de serie 
mică, precum și în condiții de teren la pozarea și instalarea conductelor 
multifuncționale, în transport, reparații, agricultură.

CONȚINUTUL CHIMIC AL SÂRMEI, %
C Si Mn Cr

0,05-0,11 0,70-0,95 1,80-2,10 ≤0,20

Ni S P Cu

≤ 0,25 ≤ 0,025 ≤ 0,030 ≤0,25

BAGHETĂ DE SUDURĂ
Sv-08G2S

DATE DE AMBALARE
Diametru 

nominal, mm 
Lungime, m Număr de 

baghete în 
pachet

Greutate 
pachet, kg

3,0 1 90-93 5
4,0 1 50-52 5

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

CERTIFICARE
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TIP
crom-nichel

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Baghetele TIG de adaos din sârmă de sudură de crom-nichel rezistente 
la coroziune 308LSi se aplică în sudura oțelurilor inoxidabile de tipurile 
03Х18Н11, 08Х18Н10Т, 06Х18Н11,12Х18Н10Т, AISI 304L, AISI 304, AISI 
321, AISI 347 și sudura altor oțeluri austenitice de clasă 300. Sunt larg 
utilizate în industriile alimentară, farmaceutică, militară, a lemnului și a 
celulozei, în ingineria mecanică, producția de rezervoare, conducte etc.

CONDIȚII DE APLICARE
Se recomandă sudarea cu amestecuri de gaze (M12Ar+0,5-5%CO2, 
M13Ar+0,5-3%O2) folosind curent continuu de polaritate inversă.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Proprietăți mecanice excelente ale metalului sudat și o rezistență 
îmbunătățită la coroziune în medii agresive la temperaturi de la 
196 până la 350 ˚С. Conținutul crescut de siliciu îmbunătățește 
caracteristicile de sudură și prelucrare, precum hidrofilia marginilor 
sudate.

CONȚINUTUL CHIMIC AL SÂRMEI, %
C Mn Si S P

≤0,03 1,00-2,50 0,65-1,00 ≤ 0,020 ≤ 0,030 

Ni Cr Mo Cu

9,0-11,0 19,0-21,0 ≤ 0,5 ≤0,5

BAGHETE DE SÂRMĂ DE 
SUDURĂ, REZISTENTE LA 
COROZIUNE, DIN CROM-
NICHEL, ER308LSi             
TM MONOLITH

 ISO 14342-A-G-19 9 L Si
AWS A5.9: ER308LSi

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la tracțiune, MPa Alungire, %

≥ 510 ≥25
Rezistență la impact, J/сm2 Limită de curgere, MPa

≥ 80 ≥ 320

DATE DE AMBALARE
Diametru 

nominal, mm
Lungime, m Număr de 

baghete în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

1,6 1 32; 288 0,5 ; 4,5
2,0 1 20; 182 0,5 ; 4,5
2,4 1 14; 127 0,5; 4,5 
3,2 1 8; 80 0,5 ; 5    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

POZIȚII DE SUDURĂ

CERTIFICARE
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SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Baghetele din aluminiu ER5356 sunt larg utilizate la sudarea TIG cu arc 
în atmosferă de argon a secțiunilor formate și a structurilor metalice din 
aliaje Al-Mg cu un conținut de magneziu de până la 5%. Sunt utilizate 
și pentru structuri supuse apoi procesului de anodizare. Acest aliaj este 
larg utilizat în construcția de ambarcațiuni și automobile, construcția 
de șine de cale ferată, sudarea containerelor pentru depozitarea 
și transportul de lichide și de produse în vrac, sudarea vaselor sub 
presiune.

CONDIȚII DE APLICARE
Sudarea trebuie executată la c.a. sau pe dispozitive care suportă modul 
de arc pulsat. Gaz protector: Ar (argon), amestec Ar / He (argon / heliu). 
Suprafețele de sudură trebuie curățate de pelicula de oxizi și degresate.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Aliajele cu sistem Al–Mg sunt caracterizate de combinația de rezistență, 
plasticitate bună, sudabilitate și rezistență la coroziune, chiar și în apă 
de mare, dar sunt pasibile de fisuri de coroziune la o temperatură de 
lucru mai mare de 65°С. Acest aliaj este cel mai larg răspândit dintre 
aliajele de aluminiu-magneziu.

CONȚINUTUL CHIMIC AL SÂRMEI, %
Si Fe Cu Mn Mg

≤ 0,25 ≤ 0,40 ≤ 0,10 0,05-0,20 4,50-5,50

Cr Zn Ti Be Al

0,05-0,20 ≤ 0,10 0,06-0,20 ≤ 0,0003
baza de 

aliaj

BAGHETE DE SUDURĂ DIN 
ALUMINIU ER5356 

EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
AWS A5.10: ER5356

DATE DE AMBALARE
Diametru 

nominal, mm
Lungime, m Număr de 

baghete în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

1,6 1  95; 284 0,5 ; 1,5
2,4 1 42; 134 0,5; 1,6
3,2 1 24; 72 0,5 ; 1,5    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

TIP
aluminiu

TM MONOLITH

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de 
curgere, MPa

Energie de 
aprindere 

absorbită, J
+20 ˚С

≥ 275 ≥ 17 ≥  126 ≥  16

POZIȚII DE SUDURĂ
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SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Baghetele de adaos din aluminiu ER4043 sunt utilizate la sudarea cu 
arc în atmosferă de argon a aliajelor de turnare aluminiu-silicon Al-Si de 
tipurile AD31, AD33, AD35 (blocuri ICE, plăci de suport, șasiuri etc.), la 
curent continuu în mediu de argon, ca material de adaos. Sunt utilizate 
în toate domeniile de prelucrare industrială, cum ar fi industria de 
automobile, producția de echipamente pentru automobile, construcția 
de ambarcațiuni etc.

CONDIȚII DE APLICARE
Sudarea trebuie executată la c.a. sau pe dispozitive care suportă modul 
de arc pulsat. Gaz protector: Ar (argon), amestec Ar / He (argon / heliu). 
Suprafețele de sudură trebuie curățate de pelicula de oxizi și degresate. 
Produsele sudate cu baghetele material de adaos ER4043 nu sunt 
supuse ulterior anodizării, deoarece culorile rezultate pe metalul de 
bază și metalul sudat diferă. 

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Baghetele de material de adaos ER4043 sunt utilizate la sudarea aliajelor 
de turnare Al-Si-Cu la alte aliaje de aluminiu. Conținutul ridicat de silicon 
asigură o sudabilitate bună a marginilor, permițând obținerea unei 
treceri netede de la cordonul de sudură la metalul de bază și o suprafață 
lucioasă netedă. În același timp, materialul depus are o rezistență 
excelentă la coroziune și nu este pasibil să formeze crăpături la cald și 
fisuri de coroziune la efort, la o temperatură de lucru de peste 65 °C.

CONȚINUTUL CHIMIC AL 
SÂRMEI, %

Si Fe Cu Mn

4,5-6,0 ≤ 0,60 ≤ 0,30 ≤ 0,05

Mg Zn Ti Be Al

≤ 0,05 ≤ 0,10 ≤ 0,15 ≤ 0,0003
baza de

aliaj

BAGHETE DE SUDURĂ DIN 
ALUMINIU ER4043 EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)

AWS A5.10: ER4043 

DATE DE AMBALARE
Diametru 

nominal, mm 
Długość, m Număr de 

baghete în 
pachet, buc.

Greutate 
pachet, kg

1,6 1 96; 286 0,5; 1,5
2,4 1 41; 134 0,5 ; 1,6
3,2 1 24; 71 0,5; 1,5

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

TIP
aluminiu

TM MONOLITH

POZIȚII DE SUDURĂ

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥  120 ≥ 8 ≥  40
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SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Baghetele de adaos din aluminiu ER4047 sunt folosite la sudarea cu arc 
în atmosferă de argon a produselor din aliaje de aluminiu cu un conținut 
total de elemente de aliere de până la 2% și aliaje de turnare din aluminiu 
cu un conținut de silicon de până la 12%. Sunt recomandate și pentru 
sudarea aliajelor de turnare Al-Si-Cu la alte aliaje de aluminiu.

CONDIȚII DE APLICARE
Sudarea trebuie executată la c.a. sau pe dispozitive care suportă modul 
de arc pulsat. Gaz protector: Ar (argon), amestec Ar / He (argon / heliu). 
Suprafețele de sudură trebuie curățate de pelicula de oxizi și degresate. 
Produsele sudate cu ER4047 nu mai pot fi ulterior anodizate deoarece 
culorile dobândite de metalul de bază și metalul sudat sunt diferite.

PROPRIETĂȚI SPECIALE
Baghetele de aluminiu ER4047 diferă de ER4043 printr-un conținut 
mai ridicat de silicon, care ajută la evitarea crăpăturilor la cald și crește 
rezistența cusăturii de sudură. Conținutul ridicat de silicon face posibilă 
obținerea temperaturii minime de cristalizare pe toate metalele sudate 
din toate materialele de sudură de aluminiu, iar fluiditatea ridicată 
conferă o bună hidrofilie a marginilor sudate, formând o tranziție 
netedă de la cusătură la metalul de bază și o suprafață netedă lucioasă, 
asigurând și deformări minime de sudură.

CONȚINUTUL CHIMIC AL 
SÂRMEI, %

Si Fe Cu Mn

12 ≤ 0,8 ≤0,3 ≤ 0,15

Mg Zn Ti Al

≤ 0,10 ≤ 0,2 ≤ 0,8
baza de

aliaj

BAGHETE DE SUDURĂ DIN 
ALUMINIU ER4047 EN ISO 18273: S Al 4047 (AlSi12)

AWS A5.10: ER4047

DATE DE AMBALARE
Diametru 

nominal, mm
Lungime, m Număr de baghete 

în pachet, buc.
Greutate 

pachet, kg

2,4 1  42-43; 134-135 0,5 ; 1,6

    РА         РВ          РС           PF          PG         PE           PD ISO 6947

TIP
aluminiu

TM MONOLITH

PROPRIETĂȚI MECANICE ALE 
METALULUI SUDAT

Rezistență la 
tracțiune, MPa

Alungire, % Limită de curgere, 
MPa

≥  170 ≥ 12 ≥  80

POZIȚII DE SUDURĂ
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CERTIFICAREA produselor 
în sistemul GOST Standart 
(Belarus) 

CERTIFICAREA produselor în 
sistemul GOST-R 

PA - orizontală şi orizontală în jgheab
PB - orizontală cu perete vertical
PC - orizontală pe perete vertical

PF - verticală ascendentă 
PG - verticală descendentă
PE - peste cap
PD - orizontală peste cap

Anexe  | Denumiri
Siglele certificatelor

Poziționarea cusăturii de sudură conform EN 287/EN ISO 6947

CERTIFICAREA produselor care 
corespunde normelor europene 
armonizate cu standardele Uniunii 
Europene 

În condiții normale de depozitare, perioada de valabilitate este nelimitată. 
Recomandări de depozitare:
• Electrozii de sudură trebuie depozitați în ambalaj original cu 3 straturi.
• Electrozii trebuie feriți de ploaie și umiditate.
• Nivelul de umiditate trebuie să fie minim.
• Pachetele de electrozi trebuie depozitați pe rafturi sau pe paleți pentru excluderea contactului direct cu podeaua sau 
pereții.
• În timpul sudurii în aer liber trebuie luate toate masurile pentru prevenirea pătrunderii umidității în pachetele de 
electrozi.
• Pachetul de electrozi început trebuie împachetat într-un tub ermetic pentru a exclude pătrunderea ploii și umezelii.
• Depozitarea electrozilor în spații fără căldură nu exclude pătrunderea umezelii în electrozi chiar și printr-un ambalaj 
ermetic.
Temperatura în spații destinate depozitării electrozilor nu trebuie să fie mai mică de +15oС.
Dacă nu se respect condițiile de depozitare, electrozii trebuie calcinați înainte de folosire conform normelor de calcinare
În acest mod respectarea condițiilor de depozitare și pregătire a electrozilor înaintea sudurii, poate preveni crearea 
defectelor în metalul cusăturii și garantează calitatea construcțiilor sudate.

Anexe   |  Depozitare

Toxicitate redusă 

CERTIFICATUL 
Agenției Naționale 
pentru Sistemul 
Sudurii 

CERTIFICAREA sistemului 
managementului calității a societății 
pe baza standardului international 
ISO 9001-2008 

CERTIFICAREA produselor 
conform GOST 9466 

CERTIFICATUL de aprobare 
a materialelor de sudură 
în conformitate cu 
normele Registrului 
Maritim 

CERTIFICATUL Registrului 
naval al Ucrainei pentru 
consumabile de sudură 

Certificarea produselor 
în sistemul UCRSEPRO Certificatul registrului de transport 

maritim pentru consumabile de 
sudură 

       РА              РВ                РС               PF              PG               PE               PD
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Anexe  | Denumiri Anexe   |   Împachetare
Compania «PlasmaTec» atrage atenția asupra calității împachetării. Astfel: 

Împachetarea pentru transportare:
Pentru transportarea feroviară sau auto, produsele se stochează pe paleți de lemn și se înfoliază.

Toate produsele noastre au un ambalaj de calitate compus din trei straturi (stratul 
interior ermetic din polietilenă, pachetul de carton, stratul exterior din folie vidată). 

Fiecare electrod produs are marcaj. Pe fiecare pachet este marcată data si numărul
lotului, care permite controlul calității produselor. 

Împachetarea comodă permite transportul în condiții confortabile:
- Impachetarea: existența pachetelor cu greutate de 0,5kg, 1kg, 2,5kg si 5kg:  și de 
asemenea mostrelor de 3, 5, 10 fire de electrozi.
- Impachetarea pentru transportarea manuală: cutie gofrată cu greutate de 20 kg:
pachete de 1 kg sau 40 pachete de 0,5kg;
- Baxuri  cu măner comod: 6 pachete de 2,5kg sau 4 pachete de 5 kg.

• Fiecare palet conține un certificat de calitate și un aviz de împachetare;
• Conform comenzilor dumneavoastră pot exista paleți cu produse mixate.
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Anexe   |  Împachetare
Compania PlasmaTec vă propune diferite moduri de împachetare a electrozilor.

Tubul colorat pentru împachetare este realizat din carton, iar în capete se închide cu dopuri metalice. Acest tip de ambalaj 
garantează o înaltă rezistență la umiditate – electrozii păstrați în tub sunt feriți de umiditatea din mediul înconjurător. 
Unul dintre avantajele împachetării în tub este acela că poate fi folosit de mai multe ori, ceea ce permite o depozitare 
sigură a electrozilor de la prima deschidere a ambalajului până la refolosire.

Mini-tuburi
Electrozii de sudură Monolith RC, CCH-4, CL-11 Plasma, Monolith 
M-309L, Monolith M-308L, Monolith M-316L, Monolith E4043, 
Monolith E4047, Monolith E Ni-CI, Monolith E NiFe-CI – cu 
diametru de 2,5;3 / 3-8 fire per pachet.
(alte tipuri de electrozi-personalizate)

Mostre
Monolith RC, MR-3 ARS, UONI-13/55 Plasma și 
altele – diametru 2,5;3; 3 fire per pachet.

Pachetele electrozilor din carton branduit (la culoarea pachetului) cu indicarea caracteristicilor esențiale ale electrozilor.
Mini-ambalajul este o variantă comodă pentru împachetarea unei cantități mici de electrozi care permite achizitionarea 
unei cantități minime pentru testare.

TUB

MINI-AMBALAJ

Ambalajul Tub se foloseste pentru Electrozii
Monolith RC și Monolith diametrul de 2,5mm, 3mm, 
3,2 mm la 1 kg, respectiv 2,5 kg.
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Anexe   |  Împachetare 

Tub din aluminiu pentru electrozi de sudură speciali cu flux higroscopic. Tubul este acoperit și protejază electrozii 
împotriva umidității. Un astfel de ambalaj asigură o perioadă de depozitare extinsă fără cerințe speciale pentru depozitare 
și transport. Tuburile din aluminiu pot fi utilizate de la prima folosire la lucrări de sudură ulterioare.

Pachetele de carton sunt acoperite cu pungi metalice vidate inscripționate cu brandul. Principalul avantaj al ambalajului 
în vid este acela că asigură etanșeitate completă chiar si în condiții de lucru în umiditate ridicată. Acest tip de ambalaj 
asigură o durată extinsă de depozitare fără cerințe speciale pentru depozitare și transport. Electrozii pot fi folosiți fără 
coacerea imediată după deschiderea pachetului.

TUBUL DE ALUMINIU

AMBALAJUL IN VID (PRODUS NOU)

Tubul din aluminiu
Electrozi de sudură Monolith E4043, Monolith 
E4047 – diamentru 2,4;3,2;4 mm / pachete de 
2 kg.

Ambalajul in vid
Monolith E Ni-CI, Monolith E NiFe-CI
Monolith E4043, Monolith E4047,
UONI 13/55 Plasma, CL-11 Plasma, Monolith 
M-309L, Monolith M-308L, CCH-4.



62

PRJSC "PLASMATEC"
Str. Maksymovycha, nr. 18, Vinnytsia, Ucraina, 
cod postal 21036
+38 (0432) 55-49-73 
+38 (067) 432-19-68
+38 (067) 430-20-04
zbut@plasmatec.com.ua
export@plasmatec.com.ua
 
FABRICA PRJSC "PLASMATEC"
Str. Shevchenka, nr. 81, Rudnitsia, districtul 
Pishchanka, regiunea Vinnytsia, Ucraina
Administrația +38 (0432) 55-49-71

Laboratorul +38 (067) 433-54-12

CENTRUL COMERCIAL ȘI LOGISTIC ÎN 
KIEV
Str. Antonova 8A, s. Chayky, regiunea Kiev, 
Ucraina
+38 (044) 364-45-82
+38 (067) 433-92-02
kiev.zbut@plasmatec.com.ua

"PLASMATEC PLUS" SRL
Str. Otovaska, nr. 10,
Kishinev, Moldova
+373 (69) 170-226
plasmatecmd@gmail.com

"MONOLIT-PRO" SP. Z O.O.
Str. Łączyny, nr. 3, Varșovia, Polonia
+48 570 642 777
weld@monolit-pro.pl

SC "MONOLITH-WELD" SRL
România, București, sector 4, 
bld. Dimitrie Cantemir, nr. 21 
+4 (074) 360-83-80 
+4 (075) 358-94-29
+4 (074) 370-34-29 
monolithweld@gmail.com

FABRICA "SVETLOGORSK FACTORY 
OF WELDING ELECTRODES"
Str. Aviație nr. 3, regiunea Gomel, Belarus
+375 (2342) 4-66-85
info@monolith.com.by
Departament Vânzări
+375 (2342) 5-59-71
+ 375 (29) 339-38-28
+375 (44)531-86-07
sales@monolith.com.by
Departamentul de vânzări în orașul 
Minsk
Str. Shabany, nr. 14A, birou 34, Belarus, 
Minsk
+38 (029) 339-38-28
+375 (017) 346-21-26
sales@monolith.com.by

"MONOLITH KZ"
Str. Krasnogvardeysky Tract, nr. 617A, 
Almaty, Republica Kazahstan
+7 (747) 529-75-09
almaty@plasmatec-weld.kz

FILIALA "MONOLITH KZ" ASTANA
Str. Beybitshilik, nr. 14, birou 302, Astana,
Republica Kazahstan
+7 (771) 127-99-11
+7 (747) 529-75-09
astana@plasmatec-weld.kz

"MONOLITH CENTER"
Str. Mazlumova, nr. 25A, birou 402, 
Voronezh, regiunea Voronezh, 
Federația Rusă
+7 (473) 233-11-75
+7 (473) 233-11-76
+7 (905) 042-05-55
+7 (960) 680-44-77
sales@monolith.center

Contacte
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FILIALA "MONOLITH CENTER"
MOSCOVA
Kotlyakovskyy, nr. 3, clădirea 1, Moscova, 
Federația Rusă
+7 (495) 787-90-35
+7 (961) 199-33-12
+7 (968) 086-94-55
msk@monolith.center 

FILIALA "MONOLITH CENTER" 
ROSTOV-ON-DON
Elevatorniy, nr. 2, birou 2, Rostov-on-Don, 
regiunea Rostov, Federația Rusă
+7 (863) 278-88-41
+7 (903) 436-69-69
+7 (906) 424-55-57
rostov@monolith.center

FILIALA "MONOLITH CENTER"
ST. PETERSBURG
Bld. Lubotinskiy, nr. 5, birou 25, St. Peters-
burg,
Federația Rusă
+7 (812) 347-86-96
+7 (961) 227-76-14
spb@monolith.center

FILIALA "MONOLITH CENTER"
YEKATERINBURG
Str. Chernyakhovskogo, nr. 106, birou 405, 
districtul Chkalovskiy, Ekaterinburg, 
regiunea Sverdlovsk, Federația Rusă
+7 (473) 233-11-75
+ 7 (961) 227-76-14
+7 (963) 052 57 86
monolit.ekat@gmail.com
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Electrozi pentru sudarea oțelurilor carbon și oțelurilor 
slab aliate

Electrozi de sudare pentru oțeluri aliate

Monolith RC
Standart RC
Standart RC
ANO-36
ANO-21
ANO-4 ARS
MR-3
MR-3 ARS
MR-3 ARMO
MR-3 Plasma
Monolith OZS-12
Monolith
Monolith R
UONI-13/55 Plasma
UONI-13/55
UONI-13/45
TMU-21U
CU-5
CL-39
TML-1U
TML-3U
ЕA-395/9

7
8
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28

CL-11 Plasma
Monolith M-347
OZL-6 Plasma
Monolith M-308L
OZL-8 Plasma
Monolith M-309L
Monolith M-316L
Monolith M-318

29 
30
31
32 
33 
34
35
36

2

1



65

Electrozi pentru sudarea aluminiului
Monolith E4043
Monolith E4047

37 
38

3

Electrozi pentru încărcare dură

Electrozi pentru sudarea fontei

SÂRMĂ DE SUDURĂ

BAGHETE DE SUDURĂ

T-590
T-620
Monolith M-Fe6

39 
40 
41

42 
43 
44  
45

46 
47 
48 
49 
50 
51

 52 
53   

54 
55 
56 
57

CCH-4
MNCH-2
MONOLITH E NI-CL
MONOLITH E NIFE-CL

SÂRMĂ DE SUDURĂ CU ÎNVELIȘ DE CUPRU G3SI1
SÂRMĂ DE SUDURĂ CU ÎNVELIȘ DE CUPRU SV08G2S
SÂRMĂ DE SUDURĂ CU ÎNVELIȘ DE CUPRU G4SI1
SÂRMĂ DE SUDURĂ DIN CROM-NICHEL ER308LSI
SÂRMĂ DE SUDURĂ DIN ALUMINIU ER5356
SÂRMĂ DE SUDURĂ DIN ALUMINIU ER4043

BAGHETĂ DE SUDURĂ TIG SV-08А
BAGHETĂ DE SUDURĂ TIG SV08G2S
BAGHETE DE SÂRMĂ DE SUDURĂ, REZISTENTE LA COROZIUNE, DIN CROM-
NICHEL, ER308LSI
BAGHETE DE SUDURĂ DIN ALUMINIU ER5356
BAGHETE DE SUDURĂ DIN ALUMINIU ER4043
BAGHETE DE SUDURĂ DIN ALUMINIU ER4047

5

6

7

4
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Note
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 CARACTERISTICI TEHNICE ALE 
CONSUMABILELOR PENTRU 

SUDURĂ 

PrJSC "PLASMATEC"
Str. Maksymovycha, nr. 18, Vinnytsia, Ucraina

Tel: +38 (0432) 55-49-71

Daca aveti intrebari referitoare la calitatea produselor sau doriti mai multe informatii 
cu privire la modalitatea de folosire a consumabilelor de sudura, va rugam sa 

contactati specialistul nostru.

Director de calitate
tel.: +38 067 433 19 36

e-mail: quality@plasmatec.com.ua 
skype: plasmatecquality

Monolith-Weld SRL 
tel. +40 743 608 380
tel. +40 753 589 429
e-mail: monolithweld@gmail.com
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