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Zelfs ervaren vakmensen weten 
vaak niet alles van solderen en ook 
kent men niet altijd de gevaren. Bij-
voorbeeld van cadmium in soldeer. 

Wie zelf waterleidingen (voor koud 
en warm water) soldeert kan beter 
overstappen op loodvrij tin/zilver-
soldeer 95/5%. Dit, in de handel 
als resist-2 verkrijgbare soldeer, 
behoudt na het verhitten een mooie 
zilverglans en is ook erg geschikt 
voor sieraden en roestvrijstaal 
bestek. Voor elektronica is 60/40 
tin/loodsoldeer met harskern het 
beste.
Als soldeervloeistof is s-39 of 
purine-pasta voor algemeen werk 
erg goed; s-65 of repuls kiwa voor 
waterleidingen.

Onze vroegere vriend en mede-
stander Jan Gosselink (bij velen van 
onze donateurs was hij lang bekend 
als ‘uitvinder G.’ die de informatie 

voor deze aflevering leverde) prefe-
reerde voor veel metaalconstructie-
werk hardsolderen boven laswerk. 

Veilig solderen
Dan is zilverhardsoldeer nodig, 
maar de (goedkopere) 30 en 40% le-
geringen bevatten naast genoemde 
percentages zilver ook koper, zink 
en.. cadmium. En cadmium is zeer 
giftig. Het (duurdere) 55% zilver-
hardsoldeer is voor algemeen werk 
geschikt en veilig omdat het geen 
cadmium bevat. Er is ook cadmium-
vrij,  fosforkoper bevattend zilver-
hardsoldeer, maar dit is minder 
geschikt voor ijzer- en staalverbin-
dingen, wel erg goed voor koper, 
brons of messing. Treksterkten van 
20 tot 35 kg/mm2, afhankelijk van 
de zilverpercentages. Niet alleen 
meer treksterkte bij een hoog zil-
vergehalte, maar ook meer rek (van 
globaal 15 tot bijna 30%). Alleen bij 
koper-op-koper is geen vloeimiddel 
nodig: anders wordt flux-6 borax-
poeder gebruikt.

Bij het solderen juist die plaatsen 
verhitten waar het soldeer moet 
komen en nooit het soldeer zelf!
Verhitten tot het soldeer gaat vloei-
en, iets na verhitten totdat goed 
doorvloeien is bereikt, dan meteen 
stoppen want anders verkoolt het 
soldeermiddel.

Erg goed als brander voor hard- en 
zacht solderen is een propaan-
brander met wervelende lucht/gas-
stroom (tot 2000 graden C).
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