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Oloveno cínová anóda ®KOVOT Pb84,7Sn14,9 certifikovanej kvality  podľa EN ISO 9001:2015 je vyrábaná 
v zlievarni KOVOT s.r.o. Vavrečka podľa EN 9453 – zliatina 121, stupeň presnosti GTA 14 platný pre kokilové 
liatie. 

Rozmery (mm):    anóda valcová  ᶲ 50 x 650 mm 
Hmotnosť:            12,81 kg/ks 
Teplota solidus:  227 °C  
Merná hmotnosť: 10,69 g/cm3 
 
Chemické zloženie (%):   SKK-07-03 KOVOT 

  Pb Sb Sn In As  Fe Cu Ni Bi Ag 
Minimum 84,5   14,7        
Maximum 84,9 0,035 15,1 0,020 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 
Cena: podľa, časovo obmedzenej cenovej ponuky, ktorá sa riadi odobratým množstvom, dodací-  
                                                      mi podmienkami a vývojom cien kovovej burzy kovov LME v Londýne. 
 Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na kontaktoch uvedených v päte tohto prospektu. 
  
Obchodné podmienky: 

 Balenie môžeme poskytnúť podľa špecifických požiadaviek, zvyčajne dodávame anódové tyče samostatne so 
závesným zariadením alebo okom podľa spôsobu určenia zákazníkom s ohľadom na technologické 
zariadenie, kde bude anóda aplikovaná 

 Každé balenie obsahuje certifikát kvality s udaním špecifikácie materiálu anódy vrátane čísla tavby a výrobcu 
– dodávateľa. Chemické zloženie každej tavby sa overuje spektrálnou analýzou zliatiny. 

 K anódam dodávame na požiadanie Kartu bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

 Sme plátcom DPH a dodávame tovar aj s dodacím listom a s faktúrou a to aj v prípade, že platíte v hotovosti.  
 Pri prvom odbere zvyčajne požadujeme pri odbere nad 200 kg úhradu ceny vopred. 
 Prípadné reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom prístupným na firemnej WEB stránke. 

 
Použitie: 
 
 
  
 

 
 
 
 

Oloveno cínová anóda ®KOVOT Pb84,7Sn14,9 je valcovitá tyč, 
zliatina olova a cínu, určená pre galvanické pokovanie výrobkov 
alebo výrobu vitráži, pričom sa využíva odolnosť olova a cínu voči 
korózii, výborná priľnavosť k povrchom, vysoká elektrická a tepelná 
vodivosť, odolnosť voči kyselinám a radiácii,  charakteristický sivastý 
vzhľad.  
Anóda je kladná elektróda odvádzajúca z priestoru záporné častice 
elektrického náboja s čiastočkami olova, ktorý sa zachytáva na 
povrchovo upravovanej katóde (cieľovej súčiastke). 
Oloveno cínové anódy je možné dodávať aj v dĺžkach rozmeroch od 
200 do 560 mm podľa potrieb technologického procesu, prípadne aj 
o priemeru ᶲ 50 mm do dĺžky 310 mm. 
KOVOT Vavrečka je aj dodávateľom cínových anód ®KOVOT Sn99 
a olovených anód ®KOVOT Pb99, prípadne si zákazník môže sám 
zvoliť ich materiálové zloženie.            
 

Spektrálna analýza 


