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TEKNISK DATABLAD
Loddetin Starli LF3 (BLYFRI)

Loddetin Starli LF3

Metals for modern life

PRODUKTNAVN

METALSAMMENSÆTNING

FYSISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

LEVERINGSPROGRAM

VEJLEDNING

PRODUKTEGENSKABER

Smeltetemperatur 230 - 250 ºC
Arbejdstemperatur 285 - 400 ºC

1. Rens de emner, der skal loddes, så disse er fri for snavs, fedt, olie m.v.
2. Påfør emnerne et egnet flusmiddel med pensel på de områder, der skal loddes sammen. Vi anbefaler BERA™ 

Loddevand Koncentreret.
3. Lad flussen virke i kort tid, inden der eventuelt punktloddes for at fiksere emnerne. Loddetinnet smeltes på 

loddekolben og tilføres langsomt og ensartet til loddesømmen/-samlingen. Grundet kapillareffekten som 
flusmidlet er med til at skabe, vil samlingen mellem de to emner blive fyldt med loddetin og dermed skabe en 
vandtæt samling.

4. Efter lodning skal området rengøres grundigt med vand for at mindske risikoen for misfarvning eller korrosion.

Denne loddelegering er en blyfri loddetin, der anvendes til blødlodning af kobber, jern, stål, bronze m.v.,  f.eks. 
kobbertagrender, nedløbsrør, tag- og beklædningsplader af kobber og andre emner af jern, stål, bronze m.v. Den 
er ikke velegnet til zink. 
Loddetin Starli LF3 er kendetegnet ved god flyde- og vedhæftningsevne, samt et mellemstort smelteinterval der 
gør at man både får en tinlegering, der størkner forholdsvis hurtigt, men også giver plads til at der kan foretages 
justeringer undervejs i processen, så et perfekt resultat opnås. 
En professionel udført lodning med denne tinlegering vil garantere en vandtæt, fleksibel og stærk lodning, der 
kan tåle temperaturudsving og vejrpåvirkninger.
Loddetin Starli LF3 er også særlig velegnet til fortinning af kabler, komponenter m.v. inden for 
elektronikindustrien. Det høje indhold af kobber i legeringen er med til at modvirke kobberopløsning i kabler 
eller komponenter. Dette er især vigtigt i forbindelse med fortinning af mikrotråd eller komponenter.  
Kan anvendes med loddekolbe, induktion, gasflamme og i loddebad.
LF3 er fremstillet efter strenge kvalitets- og renhedskrav, hvor tolerancerne er skærpet i forhold til de gængse 
standarder.

7 mm trekantstænger  (vægt ca. 130 g).
Leveres enten i kg eller i kasser med 25 kg.

Komponent Nominel Minimum Maximum
Sn 97,0
Cu 3,0 2,7 3,3
Sb 0,05
Ag 0,05
Ni 0,02
Pb 0,01
Cd 0,002


