


ALUMI PRO :      
Właściwości fizyczne

seriach produkcyjnych po 6 miesiącach od ich wykonania
Dane są średnimi z badań dokonywanych na kilkunastu 

Skurcz krzepnięcia   -    in / ft................................. ~  0,1492

OCiepło właściwe   -   cal / gm / C................................0.1047

3 OPrzewodność elektryczna.- Mhos/cm .przy 25  C  ~   44,402

3  OPrzewodność cieplna   -   cal /sek /cm / C..............~  0,253
Poprzeczne odchylenie(wyboczenie)  -  cm..............  ~  0,55
Wydłużenie   -   %/5cm ..............................................   ~  8,4
Twardość wg. Brinella............................................  ~ 83 -100
Gęstość względna        .................................................    6,8

-6Penetracja korozji   -  cm / rok...........................<  756 x 10  

3Gęstość ( ciężar właściwy )  -  kg/ dcm ......................~  7,07

2 Wytrzymałość na ścinanie  -   kg/ cm ....................... ~  3250

ORozszerzalność cieplna  - cm / cm / C.................. 0,000172

2Umowna wytrzym. na zerwanie  - kg/cm .................. ~  8150
Wytrzym. uderzeniowa (Udarność wg.Charpy’ego)   ~ 15.00

oTemperatura topliwości    -  C  ....................................~  386

2           Wytrzymałość na rozciąganie  -   kg/cm .............~   3350

2Wytrzymałość na ściskanie   -   kg/cm ......................~  6600

                                       NALEŻY OCZYŚCIĆ. MOŻNA OPIŁOWAĆ,OSZLIFOWAĆ  ITP.
ELEMENT (FRAGMENT) PRZEZNACZONY DO NAPRAWY

PRZETRZYJ  DRUCIANĄ  SZCZOTKĄ  W  CZASIE  NAGRZEWANIA

.

         . 

 SPOIWO NIE WNIKA W MATERIAŁ. UŻYJ  DOWOLNEGO DOSTĘPNEGO  PALNIKA.

O  OK. 385 C - ( AŻ PRĘCIK BĘDZIE MÓGŁ SIĘ TOPIĆ OD ELEMENTU ), W  NIŻSZEJ
NAGRZEWAJ MIEJSCE NAPRAWY (ŁĄCZENIA) DO TEMP.

         
         

 OSTYGNIĘCIU.      ------- SPOIWO   BEZPOŚREDNIO   NIE  ŁĄCZY  SIĘ  ZE  STALĄ   ANI  MIEDZIĄ ------
“DOLANIE - DOTOPIENIE”  SPOIWA  O  POTRZEBNYM  KSZTAŁCIE  LUB  GRUBOŚCI  -  DO  OBRÓBKI  PO
DOSTAWIONA  DO  MIEJSCA  UBYTKU  ( CAŁOŚĆ  NA  PŁYTCE STALOWEJ  LUB  CERAMICZNEJ )  UMOŻLIWI   
DETALI  DO  ELEMENTÓW  -  ODPOWIEDNIA  FORMA   NP. RAMECZKA  ZE  STALI  BĄDŹ  MIEDZI  I  WŁAŚCIWIE 

JEST  ŁATWOŚĆ  DORABIANIA  RÓŻNEGO TYPUPRO  ALUMI ZALETĄ                                         WIELKĄ   

 NAJLEPSZE  STOPY  ALUMINIUM ,  PORÓWNYWALNE  SĄ  DO   STALI   St 1 

 CECHY  WYTRZYMAŁOŚCIOWE  POŁĄCZEŃ   I   SAMEGO  LUTU  PRZEWYŻSZAJĄ

SPOINY  LUB DOTAPIANIE KSZTAŁCIE SPOIWA  O    WG. ZAŁOŻENIA  I  POTRZEBY.
UZYSKASZ   ZNAKOMITE   “POBIELENIE”  UŁATWIAJĄCE   SKUTECZNE  UKŁADANIE  
NEGO   LUTU   WARTO  ROZETRZEĆ   SZCZOTKĄ   DRUCIANĄ, -  TYM  SPOSOBEM
SPOIWA  DO  MATERIAŁU   BAZY ( “WŻARCIE SIĘ” ). PIERWSZĄ  WARSTEWKĘ  PŁYN-
ALUMINIOWE  POWIERZCHNIE , - WARUNKUJE  TO  WŁAŚCIWĄ  PRZYCZEPNOŚĆ 
UMOŻLIWIA  SPOIWU  PRZENIKANIE PRZEZ  WARSTWĘ TLENKÓW  OKRYWAJĄCYCH
POCIERANIU  O  MATERIAŁ.  TWORZENIE  EFEKTU  POCIERANIA  JEST  WAŻNE,  BO  
LUB  “DOLEWANIA”  ROZ  POCZNIJ DOPIERO  WTEDY, GDY  PRĘCIK  TOPI  SIĘ  PRZY
SIĘ, - KONTYNUUJ  NAGRZEWANIE  ELEMENTU.  WŁAŚCIWĄ  CZYNNOŚĆ  SPAJANIA 

  “RYSUJ” PRĘCIKIEM  W  MIEJSCU  SPOINY,  JEŚLI  TEN  NIE ROZTAPIA   

PALNIKA  -  SPOSOBÓW  MOŻE BYĆ  WIELE  A  ZALEŻĄ TYLKO  OD  INWENCJI  I  DOSTĘPNYCH  MOŻLIWOŚCI.

NP.  NA   PALNIKU  TURYSTYCZNEJ  KUCHENKI  GAZOWEJ  ALBO  UŻYWAJĄC  DRUGIEGO,  SZEROKIEGO  
TO  DŁUŻEJ.  CZĘSTO  ROZSĄDNYM   BYWA  DODATKOWE, OGÓLNE  DOGRZEWANIE  ELEMENTU(ÓW)  

TRWA- MASYWNIEJSZY, I  WIĘKSZY  CZYM  SZYBKO,  SIĘ  NAGRZEWA  ELEMENT  MAŁY  !       UWAGA 
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PRĘCIK  MOŻNA  PODGRZAĆ  ALE  NIE  NALEŻY  GO  ZATAPIAĆ  NA  CHŁODNY  ELEMENT  !  WAŻNE  !

Nie  studzić wodą gorącej  spoiny   !

-----  bez  topników  i  argonu
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PRODUKT  USA  WG. WOJSKOWEJ  TECHNOLOGII

  Z NAPRAWA ALUMINIUM
KONIEC  PROBLEMÓW  

         I   JEGO  STOPÓW

 - SPAWAĆ - LUTOWAĆ - DORABIAĆ - REGENEROWAĆ - ODLEWAĆ - ETC. 
ORAZ SZCZOTKA  DRUCIANA  I  MOŻNA   ŁATWO, TANIO, SZYBKO :
 WYSTARCZY PRĘCIK SPOIWA, DOWOLNY PALNIK 

NIGDY  SPAWANIE  ALUMINIUM  NIE  BYŁO  TAK  DOSTĘPNE  ŁATWE  I  TANIE      

alu-SUPERSPAW
US. ARMY 
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Military Specification # Mil-R4208

i   amatorów

dla  profesjonalistówPRO

 
 ona  nad  wyraz  bezpieczna  przy   zachowaniu  podstawowych   zasad  zdrowego  rozsądku.

                   Dla  realizowania  zamierzeń  w  zakresie  stosowania  tej  nowatorskiej  technologii  niepotrzebne  są  znaczące
 nakłady  inwestycyjne  ani   nawet   duże  doświadczenie  spawalnicze,  tak   jak  to  jest   w  przypadku  innych   metod, -
 zrozumienie  istoty   i  doświadczenie  nabyte  podczas  kilku  ćwiczeń ,   zupełnie  wystarcza.
 Sam  materiał   ALUMI PRO   jest   stosunkowo  tani   i  wydajny.   Nie  bez   znaczenia  jest  ekologiczność  technologii   
 (  nie  występują   tu   trujące  opary   metali,   nie  stosuje  się  żadnych  topników   czyli   trujących   fluorków  jak  to    
 ma  miejsce  przy  starych  metodach )  -  nie  ma  więc  nawet  konieczności  stosowania  wentylacji  miejsca  pracy,  jest  

    

 info@lepro.com.pl                      Telefoniczne,    lub  e-mail :                                      
     INFORMACJE,  PORADY  oraz  ZAMÓWIENIA  na  SPOIWO  LUZEM  DLA  FIRM  I  WARSZTASTÓW 

       Życzymy  satysfakcji   i  zadowolenia   a  przede wszystkim, 
znaczących efektów ekonomicznych związanych z używaniem spoiwa.        

  umożliwia  łatwe  wykonywanie  “artystycznych  cerów, spawów”  dużych  i  miniaturowych  elementów 
  [ typu np. ROXY  prod. Rothenberger ]  odkrywa  wszystkie  potencjalne  możliwości  ALUMI PRO,    
użycie   mini  spawarki  autogenowej  z  igłowymi  końcówkami  i  zastosowaniem  tlenu       

  nadtopionym  materiałem  podłoża - bazy  ( na  przykład :   głowice  silników   samochodowych )
 w   niektórych  koniecznych  przypadkach  można  podnieść  temperaturę  pracy  spoiny  poprzez  jej  zagęszczenie    

spowodować   “ popłynięcia ” -  można  zastosować  odpowiednią   barierę  chłodzącą
 w   przypadku  pracy  ze  stopem o  dużej  zawartości  cynku  trzeba  element  ostrożnie  nagrzewać,  by  nie  

  

        główne   zalety  spoiwa   ALUMI PRO  :

                                                                                                                                       aluminium   -   stal   
                                                                                                                                       aluminium   -   miedź, mosiądz dzięki  temu  całkiem  niespotykane  możliwości  połączeń  kombinowanych  jak :

 jako  że  stop  ALUM PRO  lub  powleczone  nim  powierzchnie  pozwalają  się  lutować zwykłą  cyną , otwierają  się 
 powyższa  cecha  ułatwia   połączenia  aluminium  z  innymi   metalami  cienko  cynkowanymi  galwanicznie
 szczególna  szczelność ;  chłodnice,  klimatyzacje  -  do  spoiny,   przed  jej  zakrzepnięciem,  dodajemy  nieco  cyny   
        

spoiwo   ALUMI PRO   miesza  się  w   każdej   proporcji   z  cyną   można  to  wykorzystać  tam gdzie  konieczna  jest  

 
        Spoiwo  ALUMI PRO  pozwala  niekosztownie  spawać, lutować  aluminium  w  temperaturze  jaką  daje 
dowolny  palnik  gazowy  (np. propan-butan),  bez używania  jakichkolwiek  topników oraz osłon  gazowych  (argon).  
Ma  wielkie  zastosowania do napraw  wyrobów z aluminium  oraz  jego  stopów  w  tym : z  cynkiem  (ZNAL-e) i 
magnezem.  Wykorzystuje  się  go  z  powodzeniem  do : chłodnic,  przewodów  klimatyzacji,  felg magnezowych,  
elem. blacharki,  silników,  kadłubów,  głowic,  kolektorów,  obudów  skrzyń  przekładniowych,  misek olejowych, 
pomp  wodnych,   alternatorów,   rozruszników, -  napraw ; sprzętu  AGD,  chłodniczego,  wentylacji,  urządzeń  
elektro - energetycznych,  sprzętu  pływającego  ;    różnego  typu  robót  ślusarskich   (  w  tym :  odtwarzanie    
gwintów,  łap,  zaczepów,  połączeń  -  uzupełniania  braków  i   ubytków  różnego  rodzaju )   etc. etc.

      duża  wydajność  i  niskie  koszty stosowania  ( znacznie  niższe  od  obecnie  używanych   metod ) 
         nie  tylko,  że nie  wymaga  ono  używania  żadnych  topników ani  wytrawiaczy,  proszków,  trucizn  etc., 
         -  samo  nie  jest  toksyczne,  w  czasie  pracy  z nim  nie  wydzielają  się  żadne  toksyny
         równie  skutecznie  używać  go  mogą  profesjonaliści w  swych warsztatach, jak  i  hobbyści  ama-
         torzy  w  swojej  kuchni, to  oznacza  również, że  w wielu  przypadkach zamiast  potrzebnego  palnika 
         wystarczy np.  domowa  kuchnia  gazowa
         daje  fantastyczną  możliwość  odtwarzania  ( dorabianie  przez  dolewanie ) odłamanych  lub  odtłu-
         czonych  fragmentów  odlewów  ( korpusów, uchwytów, łap itp.), -  ponieważ  nie wykazuje  przyczep-
         ności  do stali  ani  miedzi   użyć  można  tych  metali ( paski, ramki, kształty )  do  formowania  dole-
         wek  lub  odlewów
         niezwykle  duża  wytrzymałość  połączeń, doróbek  ( porównywalna do stali St 1 ) sprawia, że  prze-
         rabiane  lub  dorabiane  fragmenty ( w  tym  i  np. gwinty )  są  zawsze  mocniejsze  od  oryginałów
         ma  zastosowanie przy dużych  i  małych  elementach, - bardzo  cienkich  rurkach, blachach  itd. ,itp.

O
         niska  temperatura  spajania  ( ok. 385 C )  ma  kapitalne  znaczenie  przy  pracach z  większymi  sto-
         powymi  odlewami  typu : korpusy,  obudowy, głowice  ponieważ  w   trakcie  nagrzewania  ich  do  tej 
         temperatury,  nie  narusza  się  struktury  materiału  i  nie  wywołuje  naprężeń  wewnętrznych, - w 
         czasie  chłodzenia  eliminuje  to  (zmora spawaczy )  ewentualność  pęknięć,-  spoiny  są  szczelne, 
         gładkie  i  nieporowate

-6          bardzo duża  odporność  na  korozję  ( cm  / rok ......< 756 x 10  )  czyni  naprawy  ponadczasowymi
         niska  rozszerzalność  termiczna  ( cm  / cm  / 0C  .......0,000172 )  gwarantuje  stałość  połączeń
         wysoka  przewodność  elektryczna  zezwala  na  doczołowe  łączenia alminiowych  przewodów  el.
         to,  że  płynne  miesza  się  świetnie  z  cyną, oznacza   też  możliwość  zwiększania  gęstości  i  szczel-
         ności   spoiny  ( chłodnictwo, klimatyzacje )
         dzięki  niemu  i  z użyciem  TIG - u,  możliwym   jest   nawet  elektryczne  spawanie  ZNAL- u  !   
               
           

 

warto  wiedziec  !

ALUMI

       ALUMI PRO  jest  łatwe do stosowania  nawet  przez amatorów,  mimo to  i  profesjonalistom  zalecamy  wstępne  ( na  zbędnych   
elementach )   wypraktykowanie    właściwości   tego  nowego  fantastycznego  spoiwa,-  pomoże  to  uniknąć   błędów   i   oswoić   się  
z  nowatorską  metodą.   Rozsądne  podejście   do  konkretnych  zadań  i  nabywana   praktyka   zezwoli,  po  pewnym  okresie,  na
podjęcie  się   każdej  pracy  z  zakresu:  łączenia, odbudowy,  doróbek,  rekonstrukcji   i  in. napraw  ALUMINIUM  i   jego  stopów.

                         w  związku  z  ewentualnością  wzniecenia   pożaru  
                     nie  dokonuj   naprawy   na  nierozmontowanym   elemencie  np. w  samochodzie,   

      możliwością   poparzenia,   przestrzegaj  zasad  używania  palnika  gazowego 
      zabezpiecz  sam  siebie,  w  czasie  pracy  używaj   rękawic  i  okularów  ochronnych,-  chroń   się  przed  

 

      azbestowa  płachta,  inny   izolator,-  właściwie  użyte,  mogą  redukować  “tracenie”  ciepła  podczas  nagrzewania
       dobrym  “stanowiskiem”  do  pracy  jest  np.  ceramiczna,  szamotowa,  klinkierowa  cegła  albo  płytka                            
       mocując  element, -  unikaj   przykręcania  go  do  metalowych  ram,  blatów  etc.,-  utrudni  to  jego  nagrzanie
      unieruchamiaj  elementy  na  czas  pracy, -  pomoc  drugiej  osoby  w  czasie  pracy  jest  wielce  przydatna    

                                    ponownym  połączeniem  należy  jednak  dodać  świeżą  porcję  lutu
      każde  połączenie  może być  rozłączone  dla  ewentualnej  korekcji   przez  powtórne  podgrzanie, -  przed  
      nie   należy   schładzać  wodą   elementów   lutowanych  oraz  spoiny
      sposobu,  można je znakomicie polerować i malować,- są twarde, trwałe i niezwykle wytrzymałe mechanicznie 
      wytrzym.  uzyskują  po całkowitym ostygnięciu,-  nadają  się wtedy  do  obróbki  mech. każdego rodzaju  i
      spawy   zestalają  się  zaraz  po  obniżeniu  temperatury,  twardnieją  w  miarę  stygnięcia  elementu,  pełną  
      zwróć  uwagę   na  moment krzepnięcia spoiny,  poruszenie łączonych  powierzchni obniży  jakość  połączenia

      tymczasowo  złączając,  nagrzewać całość,  aż  do  roztopienia  się  spoiwa,  wtedy  docisnąć  do  siebie    
      gdy  łączysz  czołowo  dwa  fragmenty,   ciekawą   metodą  jest;  osobne  nadlanie  ich  spoiwem,  następnie
      połączenia   elementów   grubszych  od   5 mm  zaleca  się  fazować  
      przemyślanie  wykonaną  ramką  o  odpowiednim  kształcie
      dzianej  ramki,  -  ten   sam  sposób  dotyczy  również  doróbek  i  nadlewów,  można je  uformować  zgrubnie,
      w   celu   uniknięcia  rozpływania   się  spoiwa,   można   ( czasem nawet należy )   użyć  stalowej  lub  mie-    
      stalowym  o  masie  zależnej  od  wielkości  elementu   ( może  to  być  czasem  nawet  gruba  stalowa sztaba ) 
      żenia  spoiwa  w  różnych  płaszczyznach  )  można  rozcierać spoiwo rozgrzanym do  czerwoności  prętem 
      w   niektórych   przypadkach   ( trudność  nagrzania  elementu,  utrudniony   dostęp  z  palnikiem,  potrzeba   uło- 
      pamiętaj  o  “ pobieleniu”  miejsca   gdzie  planujesz  spoinę,- nieraz  może  to  być  niezbędne
      kontynuuj  grzanie  elementu  w  całym  cyklu  lutowania  utrzymując  temperaturę   płynności   spoiwa

       elementu,  by  całość  osiągała  właściwą  temp.  jednocześnie  ( ważne ! )
      gdy  łączysz  elementy  różnych  rozmiarów  (różnej masy),  nagrzewając,- aplikuj  więcej  ciepła  do większego  
      ułożonym  na  palniku  kawałkiem  stalowej  blachy
      dobrym  rozwiązaniem  jest wtedy  dogrzewanie  ogólne  np. na  turystycznej  kuchence  gazowej  -  czasem  z   
      koniecznej  temperatury tylko  w  określonym  miejscu  większego  elementu  ( ciepło  “ucieka”  do  reszty  masy ),-   
      ponieważ  aluminium  jest  znakomitym  przewodnikiem ciepła,  problemem  czasem  może  być  osiągnięcie 

JAK   UŻYWAĆ   ALUMI PRO ?

DOLEWKA
DORÓBKA
ZACZEPU Z GWINTEM   

lepro
ul.Staszica 40a
59-300 Lubin www.sklep.lepro.com.pl
tel. 076 7434040 fax 0767434155 mobile: 606342169


