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Čisté olovo ®KOVOT Pb99.9 certifikovanej kvality  podľa EN ISO 9001:2015 je vyrábané v zlievarni KOVOT s.r.o. 
Vavrečka podľa EN 12548 : 1999 ako kov č. 001K, stupeň presnosti GTA 14 platný pre kokilové liatie. 

Rozmery (mm):    ingot  90x270x55 a 120x203x65 mm (A1xL1xV) 
Hmotnosť:            12,50 alebo 13,60 kg/ks 
Teplota solidus:  327 °C  
Merná hmotnosť: 11,34 g/cm3 
Tolerančné pásmo olova: 99,7 % to 99,9% 
 
Chemické zloženie (%):   SKK-01-02 KOVOT 

  Pb Sb Sn Ag As  Bi Cu Ni Zn Te Cd 
Minimum 99,7            
Maximum  0,95 0,01 0,005 0,005 0,05 0,003 0,001 0,0005 0,002 0,001 

 
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 olovo v podobe nebalených 
ingotov na paletách alebo v kontajneroch,    

 Každá dodávka obsahuje certifikát kvality s udaním špecifikácie materiálu, vrátane čísla tavby a výrobcu – 
dodávateľa. Chemické zloženie každej tavby sa overuje spektrálnou analýzou zliatiny. 

 K čistému olovu 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: 
 
 
  
 

 
 
 
 

Čisté olovo ®KOVOT Pb99 je priemyselne čistý kov. Olovo sa ľahko 
tvárni, je mäkké a ťažné. Je neobyčajne odolné proti korózii. Používa 
sa na výrobu akumulátorových batérií, ochranu pred rôznym 
žiarením, ako výborná zvuková izolácia a ako ochranný plášť 
podmorských a podzemných káblov, perspektívne na výrobu 
fotovoltaických solárnych článkov. Vzhľadom na výbornú tvárnosť, 
ľahké delenie a vysokú mernú hmotnosť sa používa aj na výrobu 
závaží, vyvažovacích elementov, brokov, guliek a nábojov do 
historických pušiek - predoviek a brokovníc. Je široko využívané 
v automobilových akumulátoroch. Používa sa pri výrobe olovnatého 
skla a pri výrobe antikoróznych náterov.  
Možno ho odlievať do zložitých tvarov v lacných formách, možno ho 
ľahko strihať, spájkovať alebo zvárať. Nevyžaduje špeciálne 
opracovanie alebo ochranný povlak.  
KOVOT Vavrečka je aj dodávateľom čistého cínu ®KOVOT Sn99 
a zinku ®KOVOT Zn99.              
 

Spektrálna analýza 


