
 
 

KEUZE LASELEKTRODEN / BEKLEDE ELEKTRODEN 
Indicatieve keuzetabel type laselektroden als functie van de laspositie. 
 

 

KEUZE LASELEKTRODEN / BEKLEDE ELEKTRODEN 
LINCOLN ELECTRIC 
 

 
Staande hoeklassen 

Toepassing Keuze Laselektroden 
Licht constructiewerk i.c.m. positielassen, voor 
alle lasposities (uitgezonderd verticaal neergaand) 
– dunne plaat. 

Cumulo laselektroden 
Universeel bruikbare beklede rutiel 
elektroden. Bij uitstek geschikt voor het 
pijplassen en licht constructiewerk. 

Licht constructiewerk i.c.m. uit de zij en boven het 
hoofd lassen – dunne plaat. 

Universalis laselektroden 
Rutiel elektroden, speciaal voor het onder 
de hand lassen van constructiestaal. Goed 
lasuiterlijk, met fraaie aanvloeiing. 

Middelzware constructies, redelijke snelheid. Ferrod 135T laselektroden 
Hoogrendements rutiel elektroden, voor 
hoeklassen en horizontale V- en X-naden. 

Horizontaal – Verticale naden (lassen uit de zij) 

Toepassing Keuze Laselektroden 
Licht constructiewerk. Algemene toepassingen. Baso 100 laselektroden 

Basische laag waterstof elektrode. Goede 
lasbadbeheersing, zachte boog, uitstekende 
eigenschappen, met minimaal spatgedrag. 

Licht constructiewerk. Mooi lasuiterlijk. Cumulo laselektroden eventueel Universalis 
Universeel bruikbare beklede elektroden. 

Reparatie- en nieuwbouw laswerk. Ook bij slechte 
passing of roestig, vuil en/of geverfd materiaal. 

Supra laselektroden eventueel Omnia 
Universeel rutiel elektrode, voor alle posities 
(in het bijzonder verticaal neergaand). 
Aanbevolen voor het overbruggen van grote 
vooropeningen. 

Grote smeltsnelheid. 
(Sluitlagen met Cumulo.) 

Ferrod 135T laselektroden 
Hoogrendements rutiel elektroden. 

Horizontale gesloten naden, V – X – K - U 

Toepassing Keuze Laselektroden 
Hoge kerftaaiheid in combinatie met grote 
smeltsnelheid. 

Conarc L150 laselektroden 
Conarc V180 laselektroden 
Ongelegeerd basisch, hoog rendement. 

Nauwe naden. Ferrod 165A laselektroden 
Hoog rendement elektrode. Brosse slak die 
onder alle omstandigheden goed lost. 

Dunne plaat (tot circa 3 mm) 

Toepassing Keuze Laselektroden 
Horizontaal. Universalis laselektroden 

Rutiel elektrode voor licht plaatwerk. Zachte 
boog, mooi lasuiterlijk. 

Alle posities (uitgezonderd verticaal neergaand). Cumulo laselektroden 
Universeel bruikbare beklede elektroden. 
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Alle posities (inclusief verticaal neergaand). Omnia laselektroden 
Rutiel elektroden voor algemeen gebruik, in 
alle lasposities. Zachte lasboog. 

Zeer dunne plaat (kleiner dan 1 mm). Nichroma laselektroden 
Zeer zachte boog, overbrugt openingen 
zonder doorbranders. Makkelijk lasbare 
elektrode, ook voor moeilijk lasbare 
staalsoorten (o.a. Roestvast staal). 

Verticaal - opgaand lassen (stapelen) 

Toepassing Keuze Laselektroden 
Hoeklassen – hoge kerftaaiheid (-20°C). Baso 100 laselektroden 

Basische laag waterstof elektrode. Prettige 
laseigenschappen, zachte boog, minimaal 
spatgedrag. 

Hoeklassen – Extra hoge kerftaaiheid. Conarc 49C laselektroden 
Hoge kwaliteit basische laag waterstof 
elektroden, met fraai lasuiterlijk. 

Hoeklassen – Lage openspanning. Cumulo laselektroden 
Universele rutiel elektroden. 

Afgeschuinde naden, middeldikke en dikke plaat. 
Hoge kerftaaiheid (-20°C). 

Baso 100 laselektroden 

Afgeschuinde naden, middeldikke en dikke plaat. 
Extra hoge kerftaaiheid (-40°C). 

Conarc 49C laselektroden 

Afgeschuinde naden, middeldikke en dikke plaat. 
Buitenwerk (in weer en wind). 

Cumulo laselektroden 

Verticaal neergaand lassen 

Toepassing Keuze Laselektroden 
Moeilijke omstandigheden. Slechte passing. Vuil, 
roest of geverfd materiaal.  

Supra laselektroden 
Universele rutiel beklede elektroden, voor 
alle lasposities. 

Reparatie en nieuwbouw laswerk. Supra laselektroden 

Licht constructiewerk en dunne plaat. 
Algemeen cunstructiewerk. 

Omnia laselektroden 
Rutiel elektrode voor algemeen gebruik, in 
alle lasposities. Zachte lasboog. 

Pijplassen – Hoge kerftaaiheid. Baso 100 laselektroden 

Pijplassen – Kleine wanddikte. (Buitenwerk.) Cumulo laselektroden 

Pijplassen – Dunwandige buis (< 1 mm). Nichroma laselektroden 

Lassen boven het hoofd 
Hoeklassen, afgeschuinde naden en tegenlassen. 
Hoge kerftaaiheid. 

Baso 100 laselektroden 
Conarc 49C laselektroden 

Hoeklassen, afgeschuinde naden en tegenlassen. 
Gemakkelijk lassen. 

Omnia laselektroden 
Cumulo laselektroden 
Panta laselektroden 

Hoeklassen, afgeschuinde naden en tegenlassen. 
Dikke lagen. Moeilijke houding lasser. 

Supra laselektroden 

Doorlassing in open naden (alle posities). 
Vakkundige lassers. 

Baso 100 laselektroden 
Conarc 51 laselektroden 

Doorlassing in open naden (alle posities). 
Buitenwerk. Vocht, weer en wind. 

Cumulo laselektroden 

 
Noot: Deze indicatieve keuzetabel, als ook overige informatie en advies van Industore, wordt verstrekt in goed vertrouwen en is 
gebaseerd op de huidige stand der technische kennis. Er kan geen garantie verleend worden aan de resultaten of effecten door 
toepassing van deze informatie. 

 
Kijk voor meer informatie op:           https://www.industore.nl  
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