
  

Wij werken continu aan de verbetering van onze produkten. Alle in dit datasheet opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gegevens kunnen 
zonder kennisgeving vooraf veranderd worden en gelden slechts als algemene richtlijn; derhalve kunnen er ook geen rechten aan worden ontleend. 

  
SOUDOMETAL S.A./N.V., *BELGIUM*  (32)64.520.000   (32)64.520.001   soudo@soudometal.be  URL www.soudometal.be 

BÖHLER LASTECHNIEK  GROEP NEDERLAND B.V., *THE NETHERLANDS*  (31)23.789.0400   (31)23.789.0410    info@bwg.nl  URL www.bohler-welding-group.nl 
GROUPE BÖHLER SOUDAGE France S.A.S., *FRANCE* :  (33)1.30.05.49.49   (33)1.30. 05. 49. 00.  info@btsf.com.fr  URL www.groupe-bohler-soudage.fr 

 
 

 

 

 

BÖHLER CN 23/12-FD  
AWS A 5.22-95:  E 309 LT1-4/-1 (voor Ø 0.9 mm) 
EN ISO 17633-A: 2006:  T 23 12 L P M (C) 1 (voor Ø 0.9 mm)   
EN ISO 17633-B: 2006: TS309L-FB1 (voor Ø 0.9 mm)   

AWS A 5.22-95 :    E 309 LT0-4 (1) 
EN ISO 17633-A: 2006 : T 23 12  L R M (C) 3 
EN ISO 17633-B: 2006 : TS309L-FBO 

BESCHRIJVING  
• Rutielgevulde roestvaste draad bestemd voor het heterogeenlassen onder gasbescherming van Cr en CrNi(Mo) 

gelegeerde staalsoorten aan on- en laaggelegeerde staalsoorten, en ook bestemd voor het cladden van on- en 
laaggelegeerde staalsoorten, bij voorkeur in de posities onder de hand of horizontaal.  

• Gemakkelijk verlasbare draad die een verhoogde productiviteit en uitstekende laseigenschappen levert, een 
zelflossende slak, bijna geen spatvorming en verkleuring na het harden, een glad lasuiterlijk en voldoende 
inbranding dewelke het risico op lasfouten vermindert en bijgevolg de bijhorende reparatiekosten.  

• Economisch product dankzij hogere voortloopsnelheden en tijdswinst bij reinigen en beitsen.  
• Geschikt voor toepassingen waarvan de bedrijfstemperatuur zich bevindt tussen -60°C en 300°C.  
• BÖHLER CN 23/12-FD in diameter 0.9 mm is goed geschikt voor het lassen van platen met een plaatdikte 

groter dan 1.5 mm en kan in positie verlast worden op platen met een plaatdikte van groter dan 5 mm. De 
diameter 1.2mm kan gebruikt worden voor diktes groter dan 3 mm. De draden in diameters 1.2 mm en 1.6mm 
zijn hoofdzakelijk aanbevolen voor het onder de hand lassen of het lassen van de staande hoeklas.  

• Gebruik is mogelijk met een standaard MIG/MAG lasbron, toorts licht trekkend houden(hellingshoek 80°), een 
licht zwaaiende beweging is aanbevolen bij het in positie lassen. De voorwarm- en interpasstemperatuur 
worden bepaald door de eisen aan het basismetaal. 

GESCHIKT VOOR 
• Lasverbindingen van ongelijksoortige materialen tussen de volgende staalsoorten : hoge sterkte staalsoorten, 

zachte staalsoorten, laaggelegeerde QT-staalsoorten (afschrikken – ontlaten), roestvaste staalsoorten, 
ferritische Cr-staalsoorten, austenitische Cr-Ni-staalsoorten, mangaanstaalsoorten.  

• Oplassingen : geschikt voor de eerste corrosievaste oplaslaag op ferritische-perlitische staalsoorten tot 
fijnkorrelstaal S500N, meer bepaald in verwarmingsketels of drukapparaten, alsook op hoge 
temperatuurbestendige staalsoorten zoals 22NiMoCr4-7 volgens SEW-Werkstoffblatt 365, 366, 20MnMoNi5-5 
en G18NiMoCr3-7. 

 

GOEDKEURINGEN 
 
TÜV-D (5350.), DB (43.014.16), ÖBB, TÜV-A (516), CWB (E309LT0-1(4)), GL (4571 (C1, M21)), LR (DX, 
CMn/SS), SEPROZ, CE, RINA (309L5)  

BES HERMGAS          DEBIET C
 
Mengas Argon + 15 tot 25% CO2 (M21 volgens EN 439)                                                 15-18 l/min. 
of 100% CO2* (C1 volgens EN 439) ( * : in dit geval is het aan te raden met 2V meer te werken) 

POLARITEIT         
DC+           

RICHTANALYSE ZUIVER LASMETAAL  (GEWICHTS%) 
C Mn Si Cr Ni 

0.03 1.4 0.7 23.0 12.5 
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN ZUIVER LASMETAAL 

 

Toestand Waarden Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A5[%] Av[ISO-V] bij +20°C Av[ISO-V] bij -60°C 
Typisch 540 400 35 60 J  45 J  Als gelast* Minimaal > 520 > 350 > 30 > 47 J  > 32 J  

* Beschermgas : Ar + 18% CO2 
LASPARAMETERS (INDICATIEF) 

 

Diameter [mm] 0.9 1.2 1.6 
Stroomsterkte [A] 120 - 160 125 - 280 200 - 350 

Spanning [V] 21 - 30 20 - 34 25 - 35 
 

HERDROGING 
Mogelijk : 24 uur op 150°C. 

LASPOSITIES 

Diameter 0.9mm :  
Diameter 1.2mm :  
Diameter 1.6mm :  JPVN/PM/02-08/REV1
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