


FOSCOPER é uma liga de Cobre com Fósforo.

SILFOSCOPER é uma liga de Cobre, Fósforo e Prata.
Ambas são utilizadas para a brasagem de cobre com cobre e 
cobre com latão ou bronze.

As varetas de Foscoper e Silfoscoper são gravadas com o nome 
HARRIS*, acompanhando a respectiva porcentagem de prata 
contida na liga, seguindo o padrão global da companhia.

A linha de foscoper e silfoscoper também está disponível em 
embalagens sticktube, que protegem o produto e possuem a 
quantidade ideal para manuseio e transporte.

(*) As gravações são realizadas somente para varetas nos
diâmetros: 2,00mm - 2,50mm - 3,25 mm. 

BRASAGEM

FOSCOPER E SILFOSCOPER

SOLDA PRATA

Alumiflux 
Trata-se da liga ER 4047 adequada para brasagem, porém é tubular e com o fluxo interno não corrosivo,
facilitando sua aplicação.

Zincaflux
É uma liga que trabalha à baixa temperatura (400ºC), facilitando a aplicação. As varetas também são 
tubulares com fluxo não corrosivo.

Ambas são indicadas para brasagem de alumínio com alumínio e alumínio com cobre.

bRASAgEm DE ALumínIO

Destaca-se pelo vasto campo de aplicação. Possibilita a união da maioria dos metais ferrosos e não 
ferrosos, com exceção do alumínio, do magnésio e de metais com o ponto de fusão inferior a 800°C.
A Harris produz Solda Prata com e sem cádmio, oferece também,  ligas com adição de níquel, manganês 
e cobalto, dedicados à brasagem de metal duro e segmentos diamantados, atendendo as mais diversas 
exigências de uma ferramenta.

REVESTICK® - SOLDA PRATA REVESTIDA DE FLuXO
• Quantidade correta de fluxo;
• Menor tempo da operação, elimina a aplicação do fluxo;
• Redução do risco de resíduos no sistema pela menor quantidade de fluxo utilizada;
• Menor desperdício, manuseio mais fácil e menos
   agressivo à pele;
• Mais limpeza e segurança no ambiente de trabalho.

Consiste na união de metais através do aquecimento abaixo da temperatura de fusão dos mesmos, adicionando-se uma liga de solda 
(metal de adição) no estado líquido, a qual penetra na folga entre as superfícies a serem unidas. Ao se resfriar, a junta torna-se rígida.
Neste processo as partes a serem unidas não se fundem, apenas são aquecidas à uma temperatura dentro do intervalo de brasagem 
indicado para o metal de adição utilizado.



FORmATOS

Reconhecemos a ampla variedade de aplicações e necessidades de nossos clientes. Nossa equipe de 
engenharia pode ajudá-los a desenvolver ou projetar o formato adequado à suas necessidades.
Caso suas especificações já estejam definidas, a Harris pode atender seus requisitos e garantir um 
planejamento de produção e entrega.
Anéis - como os anéis de brasagem da Harris são projetados para componentes específicos, não há qualquer 
desperdício causado por excesso de metais de adição na aplicação.
Demais formatos:
• Varetas;
• Pó;
• Pasta;
• Lâminas;
Consulte-nos!

FLuXOS

Dedicados aos processos de brasagem, os fluxos Harris atuam na desoxidação do metal base, permitindo 
maior fluidez e penetração do metal de adição.
A embalagem em material PET proporciona muito mais resistência. Possui um lacre inviolável, garantindo a 
segurança do transporte e do armazenamento

LInHA ECOSmART® - LIVRE DE ÁCIDO bÓRICO

• ecoSmART® COLOR CHAngE – fluxo em pasta para solda prata, de cor verde, o qual altera sua cor para 
branco para indicar que a temperatura de deposição do metal de adição foi atingida. Oferece excelente 
desempenho na brasagem com solda prata em peças pequenas e de médias dimensões, onde um elevado 
aquecimento não é requerido.

• ecoSmART® HIgH HEAT – fluxo em pasta de cor preta com resistência a temperaturas mais elevadas, 
indicado para brasagem com solda prata em peças de média a grandes dimensões, onde um aporte térmico 
maior é requerido.

mAÇARICO 604 HD
“Hot Technology”
Um defletor interno cria uma chama pequena, o que evita a queima de partes 
indesejadas, porém com alta potência e controle para brasagem de tubos com até 
32 mm de diâmetro.

• Corpo em alumínio, leve e de alta resistência;
• Ignição instantânea, com trava;
• Ergonômico, facilita o manuseio;
• Defletor para melhor controle e distribuição da chama;
• Maçarico portátil de acendimento automático;
• Alto desempenho e praticidade;
• O parceiro perfeito para brasagem em campo;
• Compatível com MAP-Pro e Propano.

EQuIPAmEnTOS PARA bRASAgEm

CARACTERÍSTICAS

• Varetas revestidas;
• Fios;
• Picotados.

CILInDRO mAP-PRO™
A temperatura de chama de 2.055ºC e o alto poder calorífico são ideais para brasagem em campo, na 
instalação e na manutenção de aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e instalações comerciais 
e industriais de pequeno porte.

DESCARTE ADEQUADO:
Deve ser descartado de acordo com a legislação vigente do seu município.

Map-Pro™ é uma marca registrada Worthington Industries



Ligas a base de cobre destinadas à união e revestimento de metais ferrosos e não-ferrosos através dos 
processos, MIG, TIG e processos de metalização.

Processos:
O - oxi-combustível (maçarico);
M - arco metálico com atmosfera gasosa (MIG), com gás argônio, hélio ou mistura dos dois gases;
T - arco tungstênio com atmosfera gasosa (TIG).

bROnZE - SOLDAgEm DE CObRE

Harris Soldas Especiais S.A.
Rua Rosa Kasinski, 525 - Capuava - Mauá - São Paulo - 09380-128 

Tel.: 55 11 4993-8111
vendas@harris-brastak.com.br | www.harrisproductsgroup.com

SOLDAgEm DE ALumínIO

Temos a linha completa de ligas de alumínio para brasagem, 
dentre elas: ER4043, ER5356 e ER5183.
Possuímos também outras ligas. Consulte-nos!

Apresentações:
• Arame (0.8mm, 1.0 mm, 1.2 mm e 1.6 mm) – bobina MIG e
GEM-PAK™
• Vareta (2.4 mm, 3.2 mm e 4.0 mm)

gEm-PAK™
Sistema de Embalagem de Arame de Alumínio para Solda MIG. 
O Gem-Pak™ é um sistema de embalagem a granel projetado 
para aumentar sua produção. Este sistema foi projetado para 
criar uma alimentação controlada, diferente de qualquer outro 
disponível no mercado, proporcionando redução de set-ups e 
aumento de produtividade.

*OBS.: Fotos meramente ilustrativas
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