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UTP LEDURIT 60  
 

DIN 8555 :                        E 10 – UM – 60 – GRZ 
 

B
 

ESCHRIJVING EN TOEPASSINGSGEBIED 
• Hoogrendements rutiel beklede elektrode voor oplassingen met extreme slijtvastheid tegen mineralen. 
• UTP Ledurit 60 is universeel te gebruiken voor onderdelen die onderhevig zijn aan lichte slagbelasting, maar 

tegelijkertijd blootstaan aan grote abrasieve slijtage zoals zand, steenkool, ertsen, grind, cement en in het bijzonder 
hefbomen van breekmachines, grijpers en cilinders van walsmolens, draaiende kegelbrekers, armen en bladen van 
mixers, tanden van bakken voor mechanische scheppen, schrapers, molens van breekmachines, sloopkranen, 
schuurranden van vultrechters en vibrerende zeven, diverse valoppervlakken, ploegscharen, etc… 

• Geschikt voor een sluitlaag op een laag van het type UTP DUR 600 of op staal met hoog mangaangehalte (UTP 
BMC) 

 
LASEIGENSCHAPPEN 

 
• De beklede UTP LEDURIT 60-elektrode biedt uitstekende laseigenschappen en een zeer eenvoudige slaklossing. 

De lasnaad is fijngetekend en in de meeste gevallen dient niet geslepen te worden na het lassen.  
 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR HET LASSEN 
 
• Houd de elektrode zo verticaal mogelijk en gebruik een korte boog.  
• Voorverwarmen is over het algemeen niet nodig. 
• In geval van meerdere laslagen wordt een vullaag met UTP 65D aanbevolen om de scheurvorming van het 

lasmetaal te voorkomen.   
 

GOE KEURINGEN         D
 
ÖBB 

STROOM         
 
DC+ / AC 

RICHTANALYSE VAN HET PURE LASMETAAL (% per gewicht) 
 

C Si Cr Fe 
3.2 1 29 saldo 

 
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET NEERGESMOLTEN LASMETAAL 
 

• Hardheid:   Ca. 60 HRC onderhandeld  
    Ca. 55 HRC in 1 laag op ongelegeerd staal met een koolstofgehalte van 0,15%. 
    Ca. 52 HRC in 1 laag op staal met hoog Mn-gehalte. 

 
LASPARAMETERS 

 
Diameter [mm] 2.5 3.2 4.0 5.0* 
Lengte [mm] 300 350 350 450 
Stroom [A] 50 - 80  90 - 120 120 - 150 150 - 200 

* : op aanvraag 
 
HER ROGEN D 

Gedurende 2 uur op 300°C 
 

LASPOSITIES 
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