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REMS Lot Cu 3

REMS Paste Cu 3

REMS Lot P6

Měkká pájka S-Sn97Cu3, EN 29453

Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku S-Sn97Cu3 
podle EN 29453 a tavící přísady 3.1.1.C, EN 29454-1

Tvrdá pájka B-Cu94P-710/890, EN 1044

bez olova

bez olova

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzo-
vými a mosaznými tvarovkami pro instalaci studené 
a teplé vody a instalaci topení ≤ 110°C.
Podle DVGW pracovního listu GW 2.
Legování (Hmotn. %) 97 % Sn, 3 % Cu
Teplota tavení 230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – kvalitní měkká pájka.
Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí. 
Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými 
a mosaznými tvarovkami při instalaci teplé a studené 
vody, instalaci plynu, chladící a klimatizační techniky.
Podle DVGW pracovního listu GW 2.
Legování (Hmotn. %) 94 % Cu, 6 % P
Teplota tavení 710 – 890°C

REMS Lot P6 – kvalitní tvrdá pájka.
Univerzální použití pro téměř všechny běžné druhy spojení při instalaci měděných 
trubek. Zvlášt’ pro pájení kapilárních spár při instalaci měděných trubek bez 
tvarovek Dlouhý interval tavení díky nízkému obsahu fosforu zaručuje pájeným 
místům zvýšenou odolnost. 
Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzo-
vými a mosaznými tvarovkami pro instalaci teplé 
a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C.
Podle DVGW pracovního listu GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AP2793)

REMS Paste Cu 3 – kvalitní pasta pro měkké pájení.
Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví ani životní prostředí. Neobsahuje stříbro, 
podle normy. Velmi výhodná cena. 
Žádná další spotřeba tavicích přísad, tavicí přísada je již obsažena v pastě. 
Díky tomu se sníží nebezpečí koroze. Žádné přehřívání trubek a tvarovek, protože 
tavení pájky a správná teplota pájení je díky změně zabarvení jasně rozpoznatelná. 
Vysoký stupeň plnění v pájecí spáře, díky tomu vysoká pevnost. Snadné odstraňo-
vání zbytků rozpustných ve studené vodě. 
V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem integrovaným v uzávěru.

Rozsah dodávky
REMS Lot Cu 3. 250 g cívka drátu měkké pájky S-Sn97Cu3, EN 29453, Ø 3 mm, 
pro měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými 
tvarovkami pro instalace teplé a studené vody a instalace topení ≤ 110°C.

Obj.č.
160200 R

Rozsah dodávky
REMS Lot P6. 1 kg tvrdé pájky (tyčky) B-Cu94P-710/890, EN 1044, □/  □/  □ 2 mm, 
pro tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými 
tvarovkami při instalaci studené a teplé vody, instalaci plynu, chladící 
a klimatizační techniky. V kartonu.

Obj.č.
160220 R

Rozsah dodávky
REMS Paste Cu 3. 250 g pasta pro měkké pájení z pájecího prášku S-Sn97Cu3 
podle EN 29453 a tavicí přísady 3.1.1.C, EN 29454-1, pro měkké pájení mědě-
ných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci teplé 
a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C. DVGW-kontrolní označení Fl 038. 
V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem.

Obj.č.
160210 R


