
 

 

 

Liga de brasagem com base em prata 
 

 

Normas  

DIN 8513 L-Ag55Sn 

EN 1044 AG 103 

ISO 17672 Ag 155 
 

 

Composição Nominal (%)  

Ag = 55 Cu = 21 Zn = 22 Sn = 2 
 
 

Características 

Intervalo de fusão (Sólido-Líquido):  630 – 660ºC 

Temperatura de brasagem:   ~ 670ºC 

Densidade:     9,4 g/cm3 

Resistência à tração:   44 Kg/mm2 

Condutividade elétrica:   ~ 75 m/Ω mm2 

Abertura recomendada da junta:  0,05 – 0,15mm 

Tempo de operação contínuo da junta: -200 / +200ºC 
 
 
 

 

Aplicação 

 

AG 355 B/F é uma liga de prata de baixa fusão, livre de cádmio e com excelentes propriedades de fluxo. 

Pode ser utilizada para unir metais e ligas de metal ferrosas e não ferrosas e metais dissimilares como 

aço, aço inoxidável, cobre, ligas de cobre, níquel e ligas de níquel em que as juntas estejam próximas. 

Quando a brasagem for realizada num ambiente oxidante deve ser utilizado um fluxo adequado. 

Devido ao baixo ponto de fusão é particularmente adequado para a brasagem de aço inoxidável. 

Contudo, se a junta de aço inoxidável for exposta à água e/ou humidade é recomendada a utilização de 

ligas sem níquel ou rolamentos de níquel de forma a evitar possíveis problemas de corrosão. 

Os procedimentos de brasagem partem da chama para a indução. 

A resistência à tração das juntas de brasagem com AG 355 B/F irão geralmente exceder a resistência dos 

metais base. A resistência da junta é, contudo, uma função dos vários fatores como: tipo de metais base 

a unir, tipo de junta, espaço da junta, procedimento de brasagem, etc. 

As aplicações típicas são para as indústrias automóvel, elétricas, de ar condicionado e refrigeração.  
  
 

Apresentação 

Varetas:     Ø 0.5 a 4.0mm   Comprimento: 500/1000mm 

Varetas fluxadas revestidas: Ø 1.5 a 3.0mm 

Arames:     Ø 0.25 a 3.0mm   Em rolo e bobine 

Tiras     Espessura 0,1 a 1mm  Largura: 1,3 a 80mm 

Anéis 

Anéis e pré-formas de arame 

Pó e pasta 
 

Estão disponíveis outras dimensões mediante pedido.  
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