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ELEKTRISCH SOLDEREN
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VLAM SOLDEREN
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	 ‘Solidare’	=	vastmaken

Er wordt gebruik gemaakt van een metaallegering ( het soldeer ), die een lager  
smeltpunt heeft dan de metalen die aan elkaar verbonden worden. 

De keuze om een bepaalde techniek te gebruiken hangt af van het doel van  
de verbinding en met welk materiaal gewerkt wordt. 

1. HARDSOLDEREN

A. TOEPASSINGEN

Framewerk van fietsen, leidingwerk, koelinstallaties, vliegtuigtechniek, motoren, flenzen of uitlaatkleppen, … 
Vaak gebruikt voor messing, rvs, nikkel legeringen, koperen en stalen leidingen ( gas, centrale verwarming, warm water ), 
koeltechnieken, (motor)fietsen, …  

NIET voor zink, lood en tin. (Zie ‘zachtsolderen’)

B. APPARATEN: 

• Soldeerbrander met gaspatroon butaan/propaan. 
Voor leidingen met een diameter tot ±30mm. 

• Gasbranders of roofingbranders aan te sluiten op een gasfles propaan. 

1. 2. 3. 4. 5.

Let erop dat de gasslang met een gasdrukregelaar  
wordt aangesloten op de gasfles. Voor het gebruik van  
gasbranders of roofingbranders, moet de drukregelaar  
worden afgesteld op 4 bar. 

C. TOEVOEGMATERIAAL

Het toevoegmateriaal smelt aan een temperatuur die lager ligt dan  
de smelttemperatuur van de werkstukken die worden verbonden:  
Het soldeersel zorgt voor een verbinding door capillariteit. De verbinding zorgt voor een goede mechanische weerbaarheid 
en verzekert een perfecte dichting op voorwaarde dat het solderen gebeurt volgens de correcte werkwijze en voorbereiding. 

Voor het fijner soldeerwerk en werkzaamheden aan warmwaterleidingen, gebruik soldeerstaven met zilver. Des te meer 
zilver de soldeerstaaf bevat, des te sterker de soldeerverbinding. 

REF C3020761 REF C3020750

REF C3020281

Opzetstuk 
CERCO
FLAM

Adapterstuk
of

verlengstuk 
tot 600mm

Handvat 
met waak-
vlam ref. 

C48000950F

Kit compleet  
L 650mm ref. 
C48900272

Handvat met  
of zonder  
waakvlam

Rubber slang
Ø 8x14

600-900°C

M10 M14 3/8”G

Ø 50mm Ø 50mm Ø 60mmØ 17mm
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1. Hardsoldeer goudkleurige messingstaven van koper en Si-Mn  
voor de verbinding van metalen, koper, staal, nikkel, brons en messing.  
Veel gebruikt voor fietsen/ motorfietsen en buisconstructies aller aard. 
• 900°C
• 333 mm x 2,5mm 
• Met fluxkern; extra flux Si-Mn in poedervorm aangewezen: ref Welco C442620005066F
• Ref. C443002253366F10 – 10 staven
• +/- 0,9 eur incl btw/ staaf 

2. Hardsoldeer koperkleurige staven van koper + fosfor  
voor SANITAIR/ CHAUFFAGE, koper en messing, elektro-industrie,  
koeltechniek en airco. 
• NIET voor ijzer en nikkel. 
• 775°C
• 333mm x 2,0 mm
• Gekeurd voor gebruik aan drinkwaterleidingen (DVGW)
• Gebruik bijhorende flux Ag / Cu-P, ref Welco C442610005066F
• Ref. C443301203366F10 – 10 staven 
• +/- 0,85 eur incl btw/ staaf 

3. Hardsoldeer koperkleurige staven van koper + fosfor met 2% zilver  
voor SANITAIR/ CHAUFFAGE, koper en messing, elektro-industrie,  
koeltechniek en airco. 
• NIET voor ijzer en nikkel. 
• 760°C
• 333mm x 2,0 mm
• Gekeurd voor gebruik aan drinkwaterleidingen (DVGW)
• Gebruik bijhorende flux Ag / Cu-P, ref Welco C442610005066F
• Ref. C443331203366F6 – 6 staven 
• +/- 1,9 eur incl btw/ staaf 

4. Hardsoldeer metaalkleurige staven van koper met 12% zilver  
voor GASNETWERK, ijzer, rvs, koper(legering), messing & nikkel legeringen. 
• 830°C
• 333mm x 1,5mm
• Flux omhuld – zonder cadmium
• Ref. C44340215339066F2 – 2 staven 
• +/- 6 eur incl btw/ staaf

5. Hardsoldeer witte staven van koper met 30% zilver  
voor MODELBOUW & SIERADEN, rvs, ijzer, koper(legering), messing,  
brons & nikkel legeringen. 
• 750°C 
• 333 mm x 1,5mm 
• Flux omhuld – zonder cadmium
• Ref. C44342115339066F5 – 5 staven
• +/- 7 eur incl btw/ staaf

6. Hardsoldeer witte staven van koper met 40% zilver  
voor GASNETWERK, ijzer, rvs, koper(legering), messing, nikkel legeringen,  
brons, koud- en warmwaterleiding. 
• 690°C 
• 333 mm x 1,5mm 
• Flux omhuld – zonder cadmium
• Ref. C44344215339066F5 – 5 staven 
• +/- 8 eur incl btw/ staaf
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D. WERKWIJZE VOOR KOPER, STAAL EN IJZER 

1. Ontbraam de uiteinden. 
2. Reinig de te verbinden werkstukken. Gebruik schuurlinnen/ schuurpapier of staaldraad. 

Roest, olie en vet moeten worden verwijderd. 
3. Smeer de verbindingsdelen in met soldeerwater; zorg voor een evenredige verdeling over de werkstukken. Gebruik 

eventueel een penseel of dompel het werkstuk onder in een bad met soldeerwater. De fl ux beschermt tegen oxidatie en 
verzekert de totaalverbinding van het toevoegmateriaal aan de werkstukken.

Pas op: soldeerwater kan giftige stoffen bevatten, lees de verpakking en zorg voor de nodige bescherming.

4. Verhit de werkstukken met behulp van een soldeerbrander tot het ingesmeerde deel bruist en donker wordt en/of het 
werkstuk rood kleurt. 

5. Breng het toevoegmateriaal aan op het verhitte deel, zonder het bloot te stellen aan de vlam.  Houdt de werkstukken van 
elkaar met een gelijke afstand.  Het toevoegmateriaal zal smelten als het werkstuk correct is verhit. Breng het toevoeg-
materiaal aan om de leidingen heen en over gans de lengte van de verbinding. Als het toevoegmateriaal parels vormt is 
het werkstuk niet voldoende verhit of ontbreekt er fl ux. 

6. Laat het geheel rustig afkoelen vooraleer na te reinigen met een doek. 

E. WERKWIJZE VOOR MESSING 

1. Ontbraam de uiteinden en schuin deze af indien de dikte van de leiding meer dan 4 mm bedraagt.   
2. & 3. zie punt D. hierboven.
4. Verhit de werkstukken met behulp van een gasbrander of roofi ngbrander. 
5. Breng het toevoegmateriaal aan op het verhitte deel en doe dit door punten vast te zetten met gelijke intervallen 

( zowel aan de binnen- als de buitenkant ). In tweede instantie en terwijl u de vlam erop houdt, maakt u een 
regelmatig verlopende messingverbinding.  

1 2 3 4 5 6
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F. ROOFINGBRANDERS 4 BAR

Roofing plaatsen op het dak van een woning kan uitgevoerd worden door een doe-het-
zelver. 
Let erop dat het dak afhelt zodat regenwater afgevoerd wordt. Verwijder alle vuil en zorg 
voor een propere ondergrond of breng de roofing aan op houten platen of beton indien 
het werk wordt uitgevoerd op een nieuw dak.  

Bij het aansluiten van de roofingbrander op een gasfles, dient steeds een gasdrukrege-
laar gebruikt te worden die wordt afgesteld op 4 bar. 

Het handvat van de roofingbrander is vaak uitgerust met een hen-
del voor de waakvlam. Die zorgt voor een constant debiet van de 
vlam. Met de regelknop kunt u die harder of zachter zetten. Door op 
de hendel te duwen gaat u meer of minder gas geven bij het uitvoe-
ren van de taak. De druk verandert niet, want die hebt u ingesteld 
op 4 bar ter hoogte van de gasdrukregelaar op de gasfles.   Bij het 
loslaten van de hendel op het handvat valt u terug op de waakvlam 
( ook spaarvlam genoemd ). 

Een roofingbrander kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden zoals aanbrengen van vijverfolie, het afbranden van 
verf of onkruidbestrijding. 

2.   ZACHTSOLDEREN 

A. TOEPASSINGEN

Voor het verbinden van metalen. 
Vaak gebruikt voor zinkwerk, dakgoten, koperen en stalen leidingen (gas, koud wouter), koper, tin- en loodsolderingen, 
messing, alsook elektriciteit en elektronica. 

B. APPARATEN

Let erop dat de gasslang waarop de soldeerbout is aangesloten, via een  
gasdrukregelaar wordt aangesloten op de gasfles. Voor het gebruik van 
soldeerbouten, moet de drukregelaar worden afgesteld op 2 bar. 

•  Soldeerbrander met gas-
patroon butaan/propaan.  
Voor leidingen met een 
diameter tot ± 54mm. 

•  Soldeerlamp met  
doorprikbaar gaspatroon  

 •  Soldeerbout  
op gas  

REF. C3020761 REF. C48900391

REF. C3020087

REF. C5108100 REF. C3080393REF. C3020970
REF. C48250625F

•  Soldeerbout  
op elektriciteit  
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C. TOEVOEGMATERIAAL

Tinsoldeer ( in de vorm van staven of draad ) met een smelttemperatuur van 200 à 400°C. 

De verbinding verzekert een perfecte dichting op voorwaarde dat het solderen gebeurt volgens de correcte werkwijze en 
voorbereiding. De mechanische weerbaarheid daarentegen is een stuk lager dan bij het hardsolderen, behalve voor het  
revolutionaire WELCO ALU+ product. 

1. Zachtsoldeer staven van zinkpoeder met aluminium, WELCO ALU+. 
Voor ALUMINIUM en aluminiumlegeringen. 
• 380°C 
• 200 mm x 2,5mm 
• Ref. C44000001F10 – 10 staven + 1 kraspen in rvs 
• +/- 1,2 eur incl btw/ staaf

2. Zachtsoldeer draad van koper en 97% tin.  
Voor sanitair
• 250°C
• Diameter 2,7mm op spoel van 100gr of 250gr
• Gekeurd voor gebruik aan drinkwaterleidingen (DVGW)
• Gebruik bijhorende flux sanitair C442431011066F
• Ref. C441497271066F -100gr / Ref. C441497272066F – 250gr 
• 10 eur (100 gr) à 22 eur (250 gr) incl btw 

3. Zachtsoldeer staven van tin, lood en antimoon. 
Voor dakwerk, plaat, zink en koper.  
• 250°C
• 333mm x 9 à 12 mm
• Gebruik bijhorende flux voor dakwerk, ref Welco C442411005066F
• Ref. C441233012066F1 – 1 stuk 150gr / Ref. C441233100066F1 – 1 stuk 250gr 
• 8 eur (150 gr) à 11 eur (250 gr) incl btw 

4. Zachtsoldeer draad van lood, antimoon en 40% tin. 
Voor standaard soldeerwerken ( niet voor elektronica ) 
• 183-235°C
• Diameter 2,0mm op spoel van 50gr, 100gr of 250gr 
• Bevat flux. 
• Ref. C441540200566F -50gr / Ref. C441540201066F -100gr / Ref. C441540202066F -250gr 
  5,0 eur (50 gr) à 15 eur (250 gr) incl btw

5. Zachtsoldeerdraad van lood, antimoon, pijnhars en 40% tin. 
Voor het solderen van elektronica en zendertechniek. 
• 183-235°C
• Diameter 1,5mm op spoel van 50gr, 100gr of 250gr
• Bevat flux. 
• Ref. C441840200566F -50gr / Ref. C441840201066F -100gr / Ref. C441840202066 -250gr
• 5,0 eur (50 gr) à 15 eur (250 gr) incl btw

6. Zachtsoldeerdraad van lood, pijnhars en 60% tin. 
Voor het solderen van elktronica, halogeenvrij. 
•  183-235°C 
• Diameter 1,0mm op spoel van 50gr, 100gr of 250gr
• Bevat flux
• Ref. C442060100566F -50gr / Ref. C442060101066F -100gr / Ref. C442060102066F -250gr
• 6,0 eur (50 gr) à 16 eur (250 gr) incl btw

4

1

5

2

6

3

200-400°C



Pag.7 

D. WERKWIJZE VOOR ALUMINIUM

Toepasbaar voor herstellingen en producties van aluminium en aluminiumlegeringen; zoals motoren, versnellingsbakken, 
carters, tandwielkasten, relingen, fittingen, aluminium goten, leidingen, …
Met WELCO ALU+ kunnen ook gaten tot diameter 10mm opgevuld worden. 
 
1. Reinig de werkstukken grondig, bij voorkeur met een borstel in roestvast staal. 
2. Voorverwarmen; verhit het werkstuk gelijkmatig tot 380°C
3. De soldeerstaaf WELCO ALU+ niet in de vlam houden. Laten smelten door de hitte van het oppervlak van het werkstuk.
 Bedek de oppervlaktes die aan elkaar gezet of opgevuld moeten worden met een dun laagje.
4. De moeilijkheidsgraad bij het aluminiumlassen is om de aluminium oxidatielaag te doorbreken. Deze laag zullen we door-

breken door middel van de krasnaald in RVS (meegeleverd in de WELCO ALU+ verpakking).  Kras doorheen het soldeersel 
terwijl deze vloeibaar is. Indien nodig het werkstuk opnieuw opwarmen, maar de vlam niet direct op het soldeersel richten. 

5. Laat het geheel afkoelen en hard worden. Vrijwel onmiddellijk kan het werkstuk worden bewerkt. ( schuren, polijsten, 
boren, tappen, verven, maar NIET anodiseren )

Met hetzelfde product kan aluminium met koper of brons worden verbonden. 

E. SOLDEERBOUTEN

TOEPASSINGEN:  
ijzer, messing, brons, blik, koperen leidingen, tin- en loodsolderingen. 

De soldeerbout is uitgerust met een bout in koper die zeer geleidend is voor warmte, en die 
ertoe dient een metalen werkstuk op te warmen vooraleer soldeertin aan te brengen. De grootte 
van de bout dient overeen te komen met het te solderen oppervlak. Voor elektronica zal men 
een kleine soldeerbout gebruiken van 2mm. Voor blikslagerij bijvoorbeeld zal men een grote 
bout gebruiken tot 40mm. 
Het tinsoldeer en de diameter ervan past men ook aan naargelang de toepassing. 

Voor een goede hechting van het soldeer, moet het te solderen oppervlak schoon zijn. Schuren 
en reinigen verwijdert een groot deel van deze vervuilingen, maar oxides worden hierdoor niet 
verwijderd. Hiervoor is een vloeimiddel nodig. Het vloeimiddel zal de gereinigde vlakken tijdens 
het solderen beschermen tegen oxidevorming. Sommige soldeerdraad bevat reeds flux in de 
kern van de draad. In dat geval is het niet vereist om extra soldeerwater te gebruiken, behalve 
bij grote oppervlakken. 

Voor soldeerwerkzaamheden met printplaten, raden we een elektrische soldeerbout aan die 
geschikt is voor het fijnere soldeerwerk. 

F. WERKWIJZE SOLDEERBOUT

1.  Zet het apparaat of de bout aan en laat die opwarmen. (in geval van gas, afstellen op 2 BAR)
2.  Zet het werkstuk klaar en zorg voor het juiste soldeertin.  Soldeerflux aanbrengen op het werkstuk  

om een betere hechting te bekomen. 
3.  Als de soldeerpunt is opgewarmd, kan het solderen beginnen. Houd de twee te solderen onderdelen tegen elkaar en 

houd de soldeerpunt hier tegen aan. De punt moet altijd zodanig worden gebruikt dat het grootste oppervlak in contact  
is met het werkstuk. 

4.  Als de onderdelen warm zijn, voeg dan soldeertin toe. Door de hitte wordt het tin vloeibaar en smelten de onderdelen samen. 
5.  Laat de soldering rustig afkoelen, blaas niet of gebruik geen natte doeken. 
6.  Verwijder het soldeertin met een desoldeerpomp of desoldeerdraad. 
7.  Na gebruik de soldeerpunt met een  

soldeerreinigingsmiddel of  
soldeerspons schoonmaken. REF. C3020852

REF. EXPRESS: 852
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