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NICROSOLDAS MINAS IN

NORMA: AWS 5.28.05 

 
Características: 
 

Arame Tubular para aplicação com gás protetor, 75% de Argônio e 25% de Co2, para 
todas as posições de excepcional Resistência Mecânica e a formação de trincas, para soldagem dos 
aços de médio e alto carbono e baixa liga, inclusive aços do tipo T
resistência mecânica e aços duros especiais utilizados em “chapas de desgaste
USI-AR 321 Q/L a 500 Q/L, USI
SAC 250, 350 e 450 e outros aços especiais de altíssima resistência mecânica, resistentes ao 
desgaste por abrasão. De excepcional ductilidade, excele
com qualidade para Raio-X e multi passes, resistência ao impacto a baixas temperaturas. Também 
indicado para estruturas que requeiram máxima resistência mecânica e ao fissuramento.

 
 

Composição Química : 
 

C=0,10 %        Si= 0,60 %     Mn=
 
Propriedades Mecânicas
 

R  > 690 N/mm² A  >22%
 

Campo de Aplicação: 
 

APLICAÇÃO: Soldagem de união para aços de alta resistência mecânica, aços de granulação fina, 
aços sujeitos a baixas temperaturas , aços recartilhados a frio, trilhos e aços de média e alta dureza.
 

 

Parâmetros de Soldagem
 

Soldar com C.C. (+) Corrente Continua, pólo positivo.
 

Diâmetro Ø 1 ,20  mm

Amperagem 
Voltagem 
Stick out * 

EMBALGEM 
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NICROSOLDAS MINAS INDUSTRIA

 

ARAME STEEL 528

Arame Tubular para aplicação com gás protetor, 75% de Argônio e 25% de Co2, para 
de excepcional Resistência Mecânica e a formação de trincas, para soldagem dos 

aços de médio e alto carbono e baixa liga, inclusive aços do tipo T
resistência mecânica e aços duros especiais utilizados em “chapas de desgaste

AR 321 Q/L a 500 Q/L, USI-SAR 60T a 120T, 50A a 60A, COS
SAC 250, 350 e 450 e outros aços especiais de altíssima resistência mecânica, resistentes ao 
desgaste por abrasão. De excepcional ductilidade, excelentes propriedades, inclusive para soldas 

X e multi passes, resistência ao impacto a baixas temperaturas. Também 
indicado para estruturas que requeiram máxima resistência mecânica e ao fissuramento.

%     Mn=1,70 %      Ni = 2,50 % Mo 0,59

Propriedades Mecânicas : 

22% RI > 27J (-59°) 

APLICAÇÃO: Soldagem de união para aços de alta resistência mecânica, aços de granulação fina, 
aços sujeitos a baixas temperaturas , aços recartilhados a frio, trilhos e aços de média e alta dureza.

Parâmetros de Soldagem : 

Soldar com C.C. (+) Corrente Continua, pólo positivo. 

Ø 1 ,20  mm  

120 a 230 
19 – 27 
1/2” – 1”   
12,50 KG 
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USTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ARAME STEEL 528 

Arame Tubular para aplicação com gás protetor, 75% de Argônio e 25% de Co2, para soldagem
de excepcional Resistência Mecânica e a formação de trincas, para soldagem dos 

aços de médio e alto carbono e baixa liga, inclusive aços do tipo T-1, HY-90, SS-100, aços de alta 
resistência mecânica e aços duros especiais utilizados em “chapas de desgaste” e outros do tipo 

SAR 60T a 120T, 50A a 60A, COS-AR-COR 400 e 500, bem como 
SAC 250, 350 e 450 e outros aços especiais de altíssima resistência mecânica, resistentes ao 

ntes propriedades, inclusive para soldas 
X e multi passes, resistência ao impacto a baixas temperaturas. Também 

indicado para estruturas que requeiram máxima resistência mecânica e ao fissuramento. 

Mo 0,59 % 

APLICAÇÃO: Soldagem de união para aços de alta resistência mecânica, aços de granulação fina, 
aços sujeitos a baixas temperaturas , aços recartilhados a frio, trilhos e aços de média e alta dureza.

E COMÉRCIO LTDA. 

soldagem em 
de excepcional Resistência Mecânica e a formação de trincas, para soldagem dos 

100, aços de alta 
” e outros do tipo 

COR 400 e 500, bem como 
SAC 250, 350 e 450 e outros aços especiais de altíssima resistência mecânica, resistentes ao 

ntes propriedades, inclusive para soldas 
X e multi passes, resistência ao impacto a baixas temperaturas. Também 

APLICAÇÃO: Soldagem de união para aços de alta resistência mecânica, aços de granulação fina, 
aços sujeitos a baixas temperaturas , aços recartilhados a frio, trilhos e aços de média e alta dureza. 


