
 

 
  

Informace o výrobku 
PÁJECÍ PASTA NA FITINKY "Cu-Rofix®3-Spezial" 

Hotová pasta pro měkké pájení kovů k předběžnému pocínování a měkému pájení v instalacích z měděných trubek 
vynikající se značkou jakosti RAL Společnosti jakosti měděné trubky, z.s. 
zkušební značka DVGW DV-0101 AT 2247 (FI058) 
 
Č. výrobku: 2297605.... 
 
Bezolovnaté pájecí pasty na fitinky FELDER „Cu-Rofix®3“, „Cu-Rofix®3-Spezial“ a „Cu-Rofix®4“ neobsahují 
žádné látky, pro které ve směrnici 2011/65/EU („RoHS“) existují omezení (olovo, kadmium, rtuť, šestimocný chróm, 
polybromované bifenily, resp. polybromované difenylethery. 
 
 

Údaje o našich výrobcích jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností, které rádi dále poskytneme našim zákazníkům jako technickou pomoc při aplikaci. 
Vzhledem k tomu, že však nemáme vliv na provedení prací, uskutečněných našimi výrobky, omezuje se naše ručení v případě kvalitativních závad na náhradní plnění, 
uvedené v našich nákupních podmínkách 
 
Tyto informace o výrobku nepředstavují žádné závazně přislíbené vlastnosti. 
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Popis 
 
K použití připravená pasta na měkké pájení kovů k předběžnému pocínování a měkkému pájení v instalacích 
měděných trubek ve spojení s naší pájkou na fitinky "Cu-Rotin®3". 
Připravená organicky na bázi chloridu zinečnatého a chloridu amonného. Tavidlo typu 3.1.1.C, DIN EN 29454.1, 
vyznamenané značkou jakosti RAL. 
 
Vlastnosti 
 
Slitina     : S-Sn97Cu3, DIN EN ISO 9453:2006 
Podíl kovů   : >60% 
Rozsah tavení   : 227-310°C 
Stav   : pastózní 
Kontrolní značka DVGW : DV-0101 AT 2247 (FI058)  
 
Použití 
 
PASTA NA PÁJENÍ FITINGŮ "Cu-Rofix®3-Spezial"  se nanáší štětcem na plochy, které byly předem vyčištěny 
čisticím rounem FELDER "Cu-Rovlies",  pájené místo se rovnoměrně zahřeje na pracovní teplotu (cca. 300ºC) a 
potom se přidá naše pájka na fitinky "Cu-Rotin®3". Pájení lze provádět zahříváním plamenem nebo odporovým 
ohřevem. 
 
Pokyny 
 
Zbytky tavidla jsou korozivní a musí se zvenku odstranit setřením a zevnitř propláchnutím! 
Jako další jakostně ověřené tavící prostředky pro instalace měděných trubek doporučujeme naše měkká tavidla 
"Cu-Roplus®", "Cu-Roclean®" a "Cu-Roflux®39".  
Při správném skladování v neotevřeném originálním obalu je trvanlivost minimálně 24 měsíců. 
 

 
Forma dodávky 
 
0,10 kg plechovky s pouzdrem na štětce 
0,25 kg plechovky s pouzdrem na štětce 
Na přání zákazníka lze dodat další velikosti obalů 
 
 


