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ROSOL 3
Fitinková pájecí pasta

Kvalitní tavidlo pro měkké pájení, podíl kovu: S-Sn97Cu3,  
použitelná pouze s fitinkovou pájkou 3

Označení  kg g  Obj.č.

ROSOL 3 v plastové lahvičce 250 g  270  45225

Fitinkové pájky 
Kvalitní měkké pájky dle DIN EN 29453 pro měkké pájení měděných 
trubek s fitinkami z mědi, červeného bronzu a mosazi v oblasti 
instalací teplé a studené vody dle DVGW Pracovní  list GW 2, bez 
náplně tavidla. Použití s odpovídajícími fitinkovými pájecími pastami 
ROSOL. 

Fitinková pájka 3
Kvalitní měkká pájka, S-Sn97Cu3, rozsah teploty tavení 230 °C - 
250 °C, použitelný s fitinkovou pájecí pastou ROSOL 3

ROSOL pasta na měkké pájení 
Kvalitní pasty pro měkké pájení dle DIN EN ISO 9453 a DIN EN  
29454-1, 3.1.1.C, s atestem DVGW reg.č. DV-0101AT2247,  
k měkkému pájení měděných trubek s fitinkami z mědi, červeného 
bronzu a mosazi v oblasti instalací teplé a studené vody dle DVGW 
Pracovního listu GW 7, podíl kovu 60 hmot.%, zbytky tavidla jsou 
100% rozpustné ve vodě. 

Fitinkové tavidlo pro měkké pájení
Dle DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zbytky tavidla jsou 100% rozpustné 
ve vodě, k měkkému pájení měděných trubek s fitinkami z mědi, 
červeného bronzu a mosazi v oblasti instalací teplé a studené vody 
dle DVGW pracovní  list GW + GW 7. Vhodné též pro všeobecné 
měkké pájení

Ø pájecího drátu  Provedení  Obj.č.

2 mm  250 g-cívka 270  45257
3 mm  250 g-cívka 270  45255

Označení   Obj.č.

Fitinkové tavidlo v plastové tubě  35 ml   45   45266

Ø pájecího drátu  Provedení  Obj.č.

2 mm  250 g-cívka 270  45252
3 mm  250 g-cívka 270  45250

Obj.č. 45220

Obj.č. 45252

Obj.č. 45252

Obj.č. 45225

ROSOL 1 S
Fitinková pájecí pasta 

Kvalitní tavidlo pro měkké pájení, podíl kovu: S-Sn97Ag3, 
použitelná pouze s fitinkovou pájkou 1 S.

Označení  kg g  Obj.č.

ROSOL 1 S v plastové lahvičce 250 g  270  45220

Fitinková pájka 1 S
Kvalitní měkká pájka S-Sn97Ag3, rozsah teploty tavení 221 °C – 
240 °C, použitelná s fitinkovou pájecí pastou ROSOL 1 S.

Spojování
Příslušenství pro pájení a svařování
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