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Eletrodos Revestidos
Completa linha de eletrodos revestidos para proteção de
superfícies, soldagem de aços especiais, inoxidáveis, ferros
fundidos, ligas de Al e de Cu

Formulações Especiais que permitem solda com baixo aporte de calor;
Eletrodos Especiais para união de metais dissimilares.

ELETRODOS REVESTIDOS
FERRO FUNDIDO

EC 4909
Descrição: Soldagem de recuperação e revestimento de peças e ferramentas de ferro
fundido sujeitas ao desgaste.
Aplicações: Para recuperação e reconstrução de frisos de moendas em camisas de
ferro fundido e ferramentas de conformação.
Dureza: 36 HRc

EutecTrode 27
Descrição: Eletrodo ferrítico, não usinável usado para camada tampão em ferros
fundidos de difícil soldabilidade, velhos e/ou contaminados.
Aplicações: Soldagem de base de máquinas, excêntricos, carcaças de motores e
geradores, peças velhas, queimadas ou com óleo.
Dureza: 35 HRc

XHD 2480
Descrição: Eletrodo do tipo Ni com transferência metálica suave (tipo spray) escória
auto destacável, elevada taxa de deposição e baixo aporte de calor.
Aplicações: Defeitos de fundição, blocos de motores, carcaças e cabeçotes de
cilindros.
Dureza: 160 HB na 2ª camada de solda
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CONTATO DOWNLOAD
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Dureza: 160 HB na 2  camada de solda.

Xyron 22*24
Descrição: Eletrodo do tipo Ni cujo depósito propicia soldagens sobre ferros fundidos
com baixo aporte de calor e excepcional usinagem. Excelente para reconstruções,
enchimentos, reparos de trincas e junções de ferros fundidos com bronze. 
Aplicações: Blocos, camisas e cárter de motores, carcaças de bombas, polias, apoio
de virabrequim.
Dureza: 160 HB na 2ª camada de solda.

Xyron 22*23
Descrição: Eletrodo do tipo Ni/Fe com depósito denso, com elevadas características
técnicas e máxima resistência à trincas. Utilizado também na soldagem de ferro
fundido com aço.
Aplicações: Carcaça de bombas, de redutores, de válvulas, de compressores, de
prensas, rodas dentadas, matrizes em ferro fundido.
Dureza: 175 HB

AÇOS

EC 4801 E 7018
Descrição: Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal
de alta qualidade; soldagem em todas as posições e em todos os tipos de juntas.
orma AWS A 5.1 E 7018 
Aplicações: Tndicado para estruturas rígidas, vasos de pressão, construções navais,
aços fundidos, aços não ligados de composição desconhecida, etc.
Resistência à tração: 530 – 590 MPa

EC 4802 E 6013
Descrição: Uso geral; todos os tipos de juntas em todas as posições, excelente para
soldagem de acabamento; soldagem de acabamento; Segue Norma AWS A 5.1 E
6013.
Aplicações: soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral;
bom desempenho em chapas galvanizadas, juntas mal preparadas e ponteamento.
Resistência à tração: 480 – 520 MPa

EC 4803 E 7018
Descrição: Soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta
qualidade; usado em todas as posições e todos os tipos de juntas; insensível a
composição do metal base. Atende a Norma AWS A 5.5 E 7018-1 e E 7018-G.
Aplicações: Para estruturas muito rígidas, vasos de pressão, construções navais,
aços fundidos, etc. Elevada tenacidade. 
Resistência à tração: 560 – 600 MPa

EC 4805 E 8018 B2
Descrição: Soldagem de aço de baixa liga resistentes ao calor, do tipo 1% Cr, 0,5%
Mo.Atende a Norma AWS A 5.5 E 8018 B 2.
Aplicações: fabricação e reparação de caldeiras, tubos, superaquecedores, etc., que
trabalham entre 400-500 °C;
Resistência à tração: 660 – 740 MPa

EC 4806
Descrição: Eletrodo básico para aplicações onde faz-se necessário tratamentos
térmicos de alívio de tensão prolongados. 
Aplicações: Especialmente desenvolvido para construção Offshore e esferas para
gás natural. O metal de solda atende aos requerimentos de tenacidade a impacto a
-45º C
Resistência à tração: 570 Mpa

EC 4808 E 6010
Descrição: Excelente para soldar passe de raiz. Segue a Norma AWS A 5.1 E 6010.
Aplicações: Uso geral em aços comuns; desempenho incomparável na soldagem de
oleodutos, gasodutos, minerodutos e outros tipos de tubulações; indicado para
trabalhos fora da posição plana, tais como implementos agrícolas, tanques de
veículos, etc.
Resistência à tração: 470 – 500 MPa

EutecTrode 680
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utec ode 680
Descrição: alto teor de cromo e níquel, com excelente soldabilidade em qualquer tipo
de aço. Elevada resistência à corrosão e à temperatura. Depósito usinável. 
Aplicações: Engrenagens, eixos, caixas de mancais, almofada em aços ferramentas
e sacar parafusos.
Resistência à tração: 830 MPa

EutecTrode 690
Descrição: Elevado teor de cromo e níquel para soldagem de peça onde o
alongamento seja de primordial importância. Alta resistência a temperaturas elevadas.
Aplicações: Estampos de forjarias, reparos em caçambas, máquinas de
terraplanagem, eixos, engrenagens e pequenos vazamentos de água. 
Resistência à tração: 700 MPa

EC Xuper 4709 E 309L-16
Descrição: Eletrodo do tipo Cr/Ni usado para soldagem de aços dissimilares. Possui
excelente combinação entre resistência mecânica e alongamento. Atende norma AWS
A5.4 E 309L-16. 
Aplicações: Soldagem de peças de aços dissimilares contra abrasão, pressão e
choque. 
Resistência à tração: 550 MPa

EC Xuper 4712 E 312 L-16
Descrição: Eletrodo do tipo alto teor de Cr/Ni usado para soldagem de aços
inoxidáveis, aços dissimilares e aços de difícil soldabilidade, conhecido como o
coringa na soldagem de peças de aço carbono e aços liga. Atende norma AWS A5.4 E
312-16.
Aplicações: Soldagem de peças de aços dissimilares contra abrasão, pressão e
choque. 
Resistência à tração: 830 MPa

AÇOS INOX

EC Xuper 4708 E 308 L-16
Descrição: Depósito austenítico resistente ao calor e à corrosão. Soldagem em
qualquer posição, sem riscos de distorção e empenamento. Atende a norma AWS E
308L-16.
Aplicações: Trocadores de calor, tubulações, tanques e válvulas.
Resistência à tração: 600 MPa

EC Xuper 4710 E 310 L-16
Descrição: Eletrodo do tipo Cr/Ni para soldagem de aços inoxidáveis de composição
química similar tipo 25/20, para solda e reparo de aços inoxidáveis de alta liga
resistente à corrosão e ao calor. Atende a Norma AWS E 310 L-16.
Aplicações: Válvulas, tanques, trocadores de calor, bandejas de tratamento térmico.
Resistência à tração: 550 MPa

EC Xuper 4716 E 316 L-16
Descrição: Depósito austenítico com baixo teor de carbono contendo molibdênio, o
que evita a corrosão intergranular. Atende a norma AWS E 316L-16.
Aplicações: Tanques, tubulações de aço inoxidável para produtos químicos e
alimentícios.
Resistência à tração: 520 MPa

ALUMÍNIO

Castolin 2101-S
Descrição: Eletrodo a base de alumínio com alto teor de silício, fortemente
desoxidado.
Aplicações: Falhas de fundição, reparos de cárter e bloco de motor, tubos de
irrigação, cabos, tanques, estruturas de alumínio, pistões, carrocerias, cabeçotes e
carcaças de bombas.
Resistência à tração: 157 – 196 MPa (6-20 KP/mm2)

LIGAS DE COBRE

EutecTrode N-2850
Descrição: Eletrodo do tipo bronze cujo depósito possui boa resistência à corrosão

http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/eutectrode-680.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/eutectrode-690.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-xuper-4709.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-xuper-4712.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-xuper-4708.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-xuper-4710.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-xuper-4716.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/castolin-2101-s.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/eutectrode-n-2850.pdf
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Descrição: Eletrodo do tipo bronze cujo depósito possui boa resistência à corrosão
por água do mar, baixo coeficiente de fricção propiciando depósitos densos facilmente
usináveis.
Aplicações: Bombas, válvulas, moldes, mancais, hélices, êmbolos, engrenagens e
sede de válvulas.
Dureza: 100 HB na 2ª camada de solda

LIGAS DE NÍQUEL

EC 4022 E Ni Cr Fe 3
Descrição: Eletrodo manual para uniões e revestimentos de aços de alta liga ou de
difícil soldabilidade, em seções espessas e pesadas. atende a Norma AWS A5.11 E
NiCrFe-3
Aplicações: Para uniões multipasses em aços de difícil soldabilidade, também onde
as restrições e/ou tensões geradas durante a soldagem forem grandes ou de difícil
alívio.
Dureza: 180 HB

EC 4099 E Ni Cr Mo 5
Descrição: Eletrodo rutílico de alto rendimento metálico e excelente soldabilidade,
que deposita uma liga que atende a Norma AWS A5.11 E NiCrMo-5.
Aplicações: Ferramentas de conformação a quente como matrizes, punções, peças
sujeitas a oxidação como partes de fornos, de queimadores, tanques em indústria
química, etc.
Resistência à tração: 730 MPa

XuperNucleoTec 2222
Descrição: Eletrodo de alto níquel com cromo e ferro que proporciona depósitos com
excelente resistência à tração e tenacidade.
Aplicações: Uniões e reparo de peças pesadas, equipamentos para tratamentos
térmicos, alianças de forno de cimento e trincas em moinhos de bolas.
Resistência à tração: 650 MPa

LIGAS DE COBALTO

EC 906 R
Descrição: Liga a base de cobalto para resistir à corrosão, choques e ao calor.
Aplicações: Matrizes, ferramentas para corte a quente e sedes de válvulas.
Dureza: 42 HRc (2ª camada)

EC 4904
Descrição: Eletrodo de alta liga com excelente resistência ao desgaste abrasivo de
metais e minérios e resistente ao calor até 700 °C. Atende a norma DIN 8555 E 10-60.
Aplicações: Transportadores helicoidais, facas trituradoras, britadores e moinhos,
misturadores, perfuratrizes, etc.
Dureza: 60 HRc

EC 4905 E Co Cr-C
Descrição: Liga a base de Cobalto para resistir à abrasão, à corrosão, ao calor e ao
atrito. Segue a Norma AWS A 5.13 E CoCr-C.
Aplicações: Guias de arame, raspadores, válvulas de motores e roscas extrusoras.
Dureza: 53 HRc (2ª camada)

EC 4906 E Co Cr-A
Descrição: Liga a base de cobalto para resistir à corrosão, choques e ao calor.
Conforme a Norma AWS A 5.13 E CoCr-A.
Aplicações: Matrizes, ferramentas para corte a quente e sedes de válvulas.
Dureza: 42 HRc (2ª camada)

EutecDur N-9025
Descrição: Eletrodo revestido para recobrimento de peças sujeitas a fricção metal-
metal e/ou oxidação a altas temperaturas.
Aplicações: Matrizes e punções de estamparia a frio onde haja problemas de
gripagem, válvulas de motores, exaustores de fornos e tubulações, sistemas de
exaustão, parafusos de extrusão e ferramentas de forjamento.
Dureza: após soldagem: 25 HRc | após endurecimento:42 HRc

XHD 6804

http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-4022.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-4099.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/xuper-nucleotec-2222.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-906.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-4904.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-4905.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/ec-4906.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/eutecdur-n-9025.pdf
http://www.eutectic.com.br/folhetos-tecnicos/xhd-6804.pdf
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Descrição: Liga cujo depósito apresenta cobalto, elemento que proporciona elevada
resistência à temperatura, corrosão, fricção e impacto.
Aplicações: Facas de corte a quente (até 600 °C), matrizes de forjaria e extrusão,
punções, roscas extrusoras de plástico, rotores e carcaças de bomba, rotores de
hidrapulper.
Dureza: após soldagem: 47 HRc / em serviço: até 54 HRc

REVESTIMENTOS

EC 4902 E 307-26
Descrição: 
Aplicações: 
Dureza:

EC 4904 E 10 60R
Veja também:

Consumíveis de Soldagem:

Arames Tubulares
Arames MIG
Varetas TIG
Ligas de Brasagem

Consumíveis de Metalização

- Está interessado em obter um orçamento de eletrodos revestidos para soldagem?
Clique aqui.

PESQUISA NO SITE
CONTATO

Fale com a Gente
Brasil

Indaiatuba
Belo Horizonte

No Mundo
Assistência Técnica
SAC - Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
Receba promoções no seu
e-mail

ORÇAMENTO
A EMPRESA EUTECTIC
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Quem Somos
História
Missão
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Sistema de Gestão
Integrada
Venha Trabalhar Conosco
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Tabelas Técnicas

CANAL REVENDA
Suporte
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Cursos e Treinamentos
TEROLINK®

EQUIPAMENTOS PARA
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Tiristorizados
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MIG/MAG
Tiristorizados
Inversores

SmartMIG 5.1
SmartMIG 7.1
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Inversores Sinérgicos
MIGPulse 4.5

Cabeçotes Alimentadores
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SmartFeed 400

TIG
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Inversores
PowerMax 2200
PowerMax 2500
UltraMax 240

Corte Plasma
AirJet 82
AirJet 102
AirJet 132

Corte Térmico
Mini OxiFlame Slice
OxiFlame
Goivagem Manual

Automação
RoboTec Smart
ID Weld 2500

Motossoldadoras

CONSUMÍVEIS DE
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Eletrodos Revestidos
Arames Tubulares
Arames MIG
Varetas TIG
Arco Submerso
Metalização - Aspersão
Térmica
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BRASAGEM
METALIZAÇÃO

Eutronic ArcSpray 4
CastoDyn DS 8000
SuperJet Eutalloy
SF Lance
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Placas Antidesgaste - CDP
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MeCaTeC

MeCaTeC 1
MeCaTeC 2
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