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UTP DUR 600 
DIN 8555 :  E 6-UM-60   

 
OMSCHRIJVING 
 

• Universele basisch beklede elektrode voor oplassen. 
• Uitstekende weerstand tegen slag- en stootbelastingen 
• Goede weerstand tegen abrasieve slijtage. 
• Toepassingsgebieden : De voornaamste toepassingsgebieden zijn steengroefinstallaties, maalindustrie, 

mijnexploitatie, gereedschapstalen, cementfabrieken en snij- en smeedgereedschap voor de 
automobielindustrie.  

• Uitsluitend te bewerken door slijpen.        
 
GESCHIKT VOOR 

 
• Onderdelen van landbouwmachines, kranen, lepeltanden, hamermolens, onderdelen van persmachines,… 
 

GOEDKEURINGEN 
 
DB (20.138.07), ÖBB 
 

STROOM         
 
DC+, AC 
 

RICHTANALYSE VAN HET PURE LASMETAAL (% per gewicht) 
 

C Mn Si Cr 
0.5 0.4 2.3 9.0 

 
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET NEERGESMOLTEN LASMETAAL 
 

Hardheid:    56 – 58 HRC onderhandeld  
    Ca. 25 HRC na ontlaten op 780 - 820°C / oven 
    Ca. 60 HRC na schrikken op 1000 - 1050°C/ in olie 
    Ca. 22 HRC in 1 laag op staal met hoog Mn-gehalte. 
    Ca. 40 HRC in 2 lagen op staal met hoog Mn-gehalte. 

 
LASPARAMETERS 

 
Diameter [mm] 2.5* 3.2 4.0 5.0 
Lengte [mm] 300 450 450 450 
Stroom [A] 80 - 100 100 - 140 140 - 180 180 - 210 

* op aanvraag 
 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN  
Voorverwarming: 200°C – 300°C voor grote dikten en staal met hoge sterkte.  
Lassen: Elektrode verticaal houden en korte boog gebruiken. Op hoog-mangaanhoudende staalsoorten wordt 

het koudlassen (max. 250°C) aanbevolen. Op scheurgevoelige onderdelen kan een onderlaag met 
UTP 65D worden gelast, die ook moet worden gebruikt voor het lassen van scheuren hardoplassingen. 
Indien er meer dan 3-4 lagen nodig zijn, is het van belang de elektroden UTP DUR 250 of UTP DUR 
300 te gebruiken voor het oplassen.  

 
HER ROGEN D 

300 °C, gedurende 2 uur. 
 

LASPOSITIES 
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