
C
o

m
p

a
ni

a
 N

º 
1 

în
 S

p
a

ni
a

 
Pr

od
uc

ăt
or

 d
in

 1
93

0

Lipire instalaţii 
HVAC/R & sanitare

BROQUETAS este un producător spaniol fondat în anul 1930 si 
specializat în aliaje de staniu, argint, cupru şi plumb, pentru lipire 
moale şi tare, utilizate în instalaţii sanitare, termice şi asamblare 
electronice. 

Este o afacere de familie aflată la a treia generaţie, cu peste 80 de 
ani de experienţă în domeniu. 

Lipire sigură, cu produse de calitate superioară, fabricate în Spania 
conform ISO 9001 şi îndeplinind toate standardele internaţionale în 
vigoare.

Ca urmare a expansiunii internaţionale a companiei din ultimii 
ani, mai mult de 60% din producţia fabricii noastre (localizată în 
Barcelona) este exportată în peste 25 de ţări din 5 continente. 

Dedicat calităţii şi excelenţei în servirea clienţilor. 

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

LIPIRE TARE CUPRU ŞI ARGINT

Aliaje de brazare pentru a obţine îmbinări cu o rezistenţă 
mecanică superioară, inclusiv la vibraţii. Temperatura 
de lucru: 500-800 ºC. Conform standard EN ISO 17672. 
Punga de plastic de 1 Kg. Ø (mm): 1,5 - 2 – 3

Bare de aliaj cu sau fără flux

Decapant tip pudră pentru bare de cupru şi argint conform standardului 
EN 1045 – FH10.

Aliaje brazare CuP

Aliaje brazare CuP Ag 

Aliaje brazare CuAg

Flux decapant pentru brazare

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

Recipient: 100g - 200g.
Pentru brazare tubulatură cupru în 
instalaţii de apă potabila şi HVAC/R cu 
fitinguri din cupru sau alamă.
Aliaj recomandat: BRO Cu

Decapant recomandat: BROPOLS

Decapant recomandat: BROPOLS

Manta de protecţie termică. 
Rezistenţă la caldură: până la 700ºC.  
Dimensiuni: 330 x 500mm. Ambalaj: 
1 bucată/pungă.  Este din fibră de sticlă 
ignifugă, fără azbest; se poate utiliza pe 
ambele părţi. Strat intern din aluminiu 
pentru o protecţie termică superioară.

BROPOLS

BROMAT

Distribuit de:

Made 
in Spain

Made 

in Spain

Alte aliaje şi formate sunt 
disponibile la cerere.

BROQUETAS, LIPIRE SIGURĂ



ROLE ALIAJ LIPIRE MOALE DECAPANT LIPIRE MOALE BARE ALIAJ LIPIRE MOALE 

Sârmă din aliaj cu şi fără miez de flux decapant.
Temperatura de lucru: 180-250 ºC
Ø (mm): 2 - 2.5 - 3. Role (g): 100 – 150 – 200 – 250 – 500

Uşor de utilizat, fără a dăuna mediului înconjurator, fără 
plumb, antimoniu, zinc sau nichel. Aliaje certificate AENOR 
pentru instalaţiile de apă potabilă.

Pastă pentru lipire moale aplicabilă cu pensula în instalaţii din ţeavă de cu-
pru pentu apă potabilă şi încălzire. Reziduurile de la decapant sunt solubile 
în apă caldă.

Pentru lucrări de acoperiş - lipire jgheaburi şi burlane din tablă galvanizată 
sau din oţel inoxidabil - lucrări generale în clădiri şi îmbinari tubulatură 
plumb. Aliajele îndeplinesc cerinţele standardului EN ISO 9453.

Flux pentru lipire moale ţeavă cupru pentru instalaţii sanitare şi termice.

Aliaje fără plumb

Pastă pentru lipire moale SnPb solid sau cu miez decapant

Flux pentru lipire moale

Aliaje cu plumb

S-Sn97Cu3 conform standardului 
european EN ISO 9453.
Este aliajul preferat al instalatorilor 
pentru lipire moale ţeavă cupru.
Decapant recomandat: 
BROPASTE CU sau BROFLUX

S-Sn97Cu3 3.1.1.C  îndeplineşte 
cerinţele standardelor EN ISO 
9453 şi EN ISO 29454-1. Recipient 
cu pensulă: 100g & 250g. 
Aliaj recomandat: 
BROFIL Sn/Cu3 

Flux tip pastă, fără clorură de 
zinc, conform standardului EN 
ISO 29454-1 2.1.3.C. Netoxic, 
sigur pentru sănătate şi pentru 
piele (Ph neutru). Reziduurile 
nu sunt corozive şi se dizolvă în 
apă. Recipient cu pensulă: 113g 
& 453g.
Aliaj recomandat: BROFIL Sn/Cu3 
& BROFIL Sn/Ag3

Flux economic, tip gel, conform 
standardului EN ISO 29454-1 
3.1.1.C. Este mai stabil decat 
fluxul decapant obişnuit întrucât 
operează la temperaturi mai 
ridicate. Reziduurile trebuiesc 
îndepărtate şi sunt solubile în 
apă. Recipient cu pensulă în 
capac: 125g.
Aliaj recomandat: BROFIL Sn/
Cu3, BROFIL Sn/Ag3 & BROFIL 
SnPbCu

BROFIL Sn/Cu3

BROPASTE Cu

BROFLUX

BROCLEAN

S-Sn97Ag3 conform standardului 
european EN ISO 9453. Aliaj cu 
rezistenţă mecanică superioară, 
ce devine lichid mai rapid datorită 
temperaturii de topire mai mici.
Decapant recomandat: 
BROPASTE AG sau BROFLUX 

Sn/Pb/Cu lipire economică. Cu 
decapant în interiorul firului de 
aliaj - conform standard EN ISO 
9454-1 - pentru a realiza rapid şi 
uşor lipirea.
Decapant recomandat:  
BROCLEAN

Alte aliaje şi formate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm 
să ne contactaţi dacă nu gasiţi varianta pe care o doriţi. Sanitare Termice Aer condiţionat Regenerabil Curent electric Fără plumb Electronică Gaz Refrigerare Apă potabilă

BROFIL Sn/Ag3

BROFIL SnPbCu

S-Pb70Sn30
Decapant recomandat: 
BROCLEAN & 
BROSTEARIN

BROFIL 30

S-Pb60Sn40
Decapant recomandat: 
BROCLEAN & 
BROSTEARIN

BROFIL 40

S-Pb50Sn50
Decapant recomandat: 
BROCLEAN & 
BROSTEARIN

BROFIL 50

 DimensiuniFormat Lungime Greutate
Rotund   ø 6 mm ≈ 400 mm ≈ 100 g
Pătrat 9 x 4 mm ≈ 400 mm ≈ 210 g

Alte aliaje şi formate sunt 
disponibile la cerere.


