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Κολλήσεις για 
Κλιματισμό  

και Υδραυλικά BROQUETAS είναι ένας  Ισπανός  κατασκευαστής που ειδικεύεται 
από το 1930 στην παραγωγή μεταλλικών κραμάτων κασσίτερου, 
αργύρου, χαλκού και μολύβδου ,υλικών κολλήσεων και 
χαλκοκολλησεων για υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
υγιεινής και για συναρμολόγηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων . 

Οικογενειακή επιχείρηση που την διαχειρίζεται η 3η γενιά με 
περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή κολλήσεων. 

Αξιόπιστες  κολλήσεις ανώτερης ποιότητας παραγόμενες στην 
Ισπανία με πρότυπα ποιότητας ISO 9001 και σύμφωνο  με τους  
ισχύοντες  διεθνείς κανονισμούς. 

Χάρη στη διεθνή επέκταση μας κατά τα τελευταία χρόνια,  εξάγουμε 
σήμερα  πάνω από το 60% της παραγωγής μας σε περισσότερες 
από 25 χώρες και στις 5 ηπείρους από το χυτήριο μας με έδρα τη 
Βαρκελώνη. 

Δεσμεύεται  πλήρως για την άριστη  ποιότητα των προϊόντων του 
και των παρεχομένων  υπηρεσιών του. 

BROQUETAS S.L.

C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca

Barcelona - SPAIN

Phone: (+34)  93 640 19 00       
Fax: (+34)  93 630 09 38      
broquetas@broquetas.com
export@broquetas.com

www.broquetas.com

ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ 

Κράματα Χαλκοσυγκόλλησης  για την επίτευξη υψηλότερων αντοχών 
και αντίστασης σε κόπωση και δόνηση. Θερμοκρασίες: 500-800 º C 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17672. 
Πλαστική σακούλα του 1 Kg.  Ø (mm): 1,5 - 2 - 3 

Ράβδοι  με άργυρο με η χωρίς επικάλυψη  Flux  

Flux  σε σκόνη για ράβδους χαλκού και αργύρου, σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 1045 - FH10 

CuP  σκληρές κολλήσεις 

CuPAg  σκληρές  κολλήσεις 

CuAg σκληρές  κολλήσεις 

Flux Σκληρών Κολλήσεων   

Cu94P6

CuAg25

Cu91,8P6,2Ag2

Cu93P7

CuAg30

Cu88,8P6,2Ag5

Cu92P8

CuAg40

BRO CuP6

BROCu25Ag

BRO CuPAg2

BRO CuP7

BROCu30Ag

BRO CuPAg5

BRO CuP8

BROCu40Ag

Δοχείο : 100g – 200g. Για τη 
χαλκοσυγκόλληση σωληνώσεων χαλκού 
σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και 
Κλιματισμού με  χάλκινα και ορειχάλκινα   
εξαρτήματα. Συνιστώμενο κράμα: BRO Cu

Σας προτείνουμε το Flux: BROPOLS

Σας προτείνουμε τα Flux: BROPOLS

Ύφασμα προστασίας από την Θερμότητα και 
την Φλόγα. Θερμική αντοχή : έως 700 º C. 
Μέγεθος Bromat: 330 x 500 χιλιοστά. 
Συσκευασία: 1 τεμ / τσάντα. Διπλής 
όψης επικάλυψη  με άκαυστες ίνες 
υαλοσυρματος.  Εσωτερικό στρώμα 
αλουμινίου για μεγαλύτερη θερμική 
μόνωση. 

BROPOLS

BROMAT

Διανέμεται από: 

Made 
in Spain

Made 

in Spain

Άλλα κράματα και  μορφές είναι 
διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης .

Η αξιόπιστη κόλληση



ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  &  FLUX ΜΑΛΑΚΟΙ  ΡΑΒΔΟΙ  ΚΟΛΛΗΣΗΣ  

Σύρματα Συμπαγή και με Flux  στο πυρήνα. 
Θερμοκρασίες: 180-250 º C 
Ø (mm):. 2 - 2,5 - 3 .Στροφεία (g): 100 - 150 - 200 - 250 - 500 

Φιλικές  προς το περιβάλλον και τον Χρήστη , χωρίς μόλυβδο, 
αντιμόνιο, ψευδάργυρο και νικέλιο. 
Κολλήσεις πιστοποιημένες  από AENOR για εγκαταστάσεις 
πόσιμου νερού. 

Τοποθέτηση της  πάστας  συγκόλλησης με το πινέλο  για στρωτή  
συγκόλληση των σωληνώσεων χαλκού σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού 
και θέρμανσης .Απομακρύνετε τα υπολείμματα Flux με κρύο νερό. 

Για εργασίες κατασκευής στεγών – Συνδέσεις  των υδρορροών βροχής 
από ψευδάργυρο, ανοξείδωτο  και γαλβανισμένο χάλυβα - Γενικές 
οικοδομικές και  υδραυλικές συνδέσεις . 
Κράματα σύμφωνα  με το πρότυπο EN ISO 9453. 

Τοποθέτηση της  πάστας  συγκόλλησης   για στρωτή  συγκόλληση των 
σωληνώσεων χαλκού σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης

Αμόλυβδες  κολλήσεις 

Μαλακή πάστα συγκόλλησης Sn Pb ράβδοι ,συμπαγούς  μορφής  και με πυρήνα Flux

 Πάστες - Flux Μαλακών κολλήσεων   

Κολλήσεις με Μόλυβδο 

S-Sn97Cu3 σύμφωνα με το  EN ISO 
9453. Η προτιμώμενη κόλληση των 
εγκαταστατών. 
Συνιστώμενη Πάστα- Flux : BROPASTE 
CU ή BROFLUX 

S-Sn97Cu3 3.1.1.C. σύμφωνα με 
το πρότυπο EN ISO 9453 και EN 
ISO 29454-1 
Δοχείο με βούρτσα: 100g & 250g 
Συνιστώμενο κράμα: BROFIL Sn/
Cu3 

Πάστα-Flux,χωρίς  χλωρίδιο του 
ψευδαργύρου σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO 29454-1 2.1.3.C 
Μη τοξικό, και ασφαλές  για  την 
υγεία και το δέρμα (ουδέτερο Ph). 
Τα υπολείμματα δεν είναι 
διαβρωτικά και είναι διαλυτά στο 
νερό. Δοχείο  με βούρτσα: 113g & 
453g 
Συνιστώμενα κράματα: BROFIL Sn/
Cu3 & BROFIL Sn/Ag3. 

Οικονομικό Flux σε μορφή  gel 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
29454 με 1 3.1.1.C.  Πιο σταθερό από 
τα συνήθη Flux  καθώς λειτουργεί σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες. 
Tα κατάλοιπα πρέπει να  
απομακρύνονται και είναι διαλυτά στο 
νερό. Δοχείο με πινέλο στο καπάκι: 
125g 
Συνιστώμενα  κράματα : BROFIL Sn/
Cu3,  BROFIL Sn/Ag3 & BROFIL SnPbCu. 

BROFIL Sn/Cu3

BROPASTE Cu

BROFLUX

BROCLEAN

S-Sn97Ag3  σύμφωνα με το  EN 
ISO 9453. Kολλήσεις  χαμηλής  
θερμοκρασίας με ταχύτερη 
υγροποίηση  και μεγαλύτερη 
μηχανική αντοχή. 
Συνιστώμενη Πάστα-Flux : BROPASTE 
AG ή BROFLUX 

Sn / Pb / Cu η οικονομική κόλληση 
. Με Flux στο πυρήνα  - σύμφωνα 
με το πρότυπο EN ISO 9454 
- 1 - για  γρήγορη και εύκολη 
συγκόλληση. 
Συνιστώμενη Πάστα-Flux : 
BROCLEAN 

Άλλα μείγματα και τύποι είναι διαθέσιμοι, οπότε 
αν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που θέλετε, 

επικοινωνήστε μαζί μας !  
 Ύδρευση Θέρμανση Κλιματισμός Ανακυκλώσιμα Ηλεκτρισμός Αμόλυβδο Ηλεκτρονικά Αέριο Ψύξη Πόσιμο Νερό

BROFIL Sn/Ag3

BROFIL SnPbCu

S-Pb70Sn30
Συνιστώμενα Flux: 
BROCLEAN & 
BROSTEARIN

BROFIL 30

S-Pb60Sn40
Συνιστώμενα Flux: 
BROCLEAN & 
BROSTEARIN

BROFIL 40

S-Pb50Sn50
Συνιστώμενα Flux: 
BROCLEAN & 
BROSTEARIN

BROFIL 50

ΔιαστάσειςΜορφή Μήκος  Βάρος
Στρογγυλό   ø 6 mm ≈ 400 mm ≈ 100 g

Παραλ/γραμμο  9 x 4 mm ≈ 400 mm ≈ 210 g

Άλλα κράματα και  μορφές είναι 
διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης .


