
CADWELD® PLUS
Toonaangegevend op het 

gebied van Thermische lasverbindingen



De  meest perfecte lasverbinding die nooit los
kan raken, corroderen of in weerstand kan

toenemen is zelfs verbeterd.
CADWELD PLUS is de recentste ontwikkeling in de continue evolutie 
van ERICO’s exothermische producten. Vanaf de marktintroductie in 
1938 worden CADWELD® exothermische producten algemeen erkend 
als de “ultieme of meest perfecte“ verbinding voor rail-, kathodische
beschermings-, energie – en aardingstoepassingen. Daarmee vestigde
ERICO® zich als bedrijf met de beste wereldwijde verbindingstechniek. 
Met CADWELD PLUS wordt deze traditie voortgezet. 

Het revolutionaire CADWELD PLUS systeem is een vereenvoudigde 
methode om exothermisch gelaste elektrische verbindingen te realiseren.
De CADWELD PLUS geintegreerde laspoederverpakking stroomlijnt 
de lasprocedure door de eliminatie van het startpoeder, resulterend 
in tijdwinst. 

De dichte (lekvrije) geïntegreerde laspoederverpakking bestaat uit een 
stalen cup met een CADWELD gepatenteerde laspoeder samenstelling en
ontstekingsstrip. Deze nieuwe laspoederverpakking is ontwikkeld voor
gebruik in alle standaard CADWELD gietkroezen inclusief de CADWELD®

MULTI. Eenmaal geplaatst in de CADWELD gietkroes wordt het laspoeder
elektronisch ontstoken door gebruik te maken van een eenvoudige 
batterij–gevoede controle unit met een 1,8 m lange voedingskabel.

CADWELD® PLUS verbindingen bieden
dezelfde voordelen als de conventionele
CADWELD® verbindingen. 

• Weerstaat herhaaldelijke fout-
stromen zonder door te
branden (bezwijken)

• Voldoet probleemloos aan de 
IEEE® .837 norm. Eisen voor 
gekwalificeerde, permanente 
verbindingen, zoals deze worden 
toegepast voor aarding in 
onderstations.

• Last koper/koper, koper aan
(gegalvaniseerd) staal, koper 
aan verkoperd staal, koper aan 
brons/messing/staal etc.

• Stroom geleidbaarheidscapaciteit is 
gelijk aan die van de geleider zelf.

• Permanente, moleculaire 
lasverbinding die niet los kan 
raken en corroderen, hetgeen 
resulteert in een levenslange 
verbinding gelijk aan de levensduur
van de installatie.

• Geen externe kracht-, of hittebron 
nodig.

• Kwaliteits inspectie is eenvoudig en 
visueel te doen. 

• Minimale installatie training nodig.

Een CADWELD moleculaire verbinding
heeft een levensduur welke gelijk is aan

de levensduur van de geleider(s) zelf

CADWELD® PLUS
Eigenschappen Voordelen

CADWELD® PLUS

CADWELD PLUS

Deksel 
(polymere)

Geleider

Gietkanaal

Onstekingsstrip

Lasruimte

Grafieten 
kroes

Geïntegreerde laspoeder
verpakking

Met kleur gecodeerd
laspoeder

Elektronische controle-unit 

1,8 m lange controle –unit
kabel (batterijkabel)

• Vereenvoudigde instructie en
voorbereidingstijd

• Arbeidsbesparend
• Vereenvoudigd het schoonmaken

(v/d gietkroes)
• Verkleint het risico van onjuiste

toepassing
• Eenvoudige visuele controle dat 

het juiste type laspoeder wordt 
gebruikt.

• Geen startpoeder meer benodigd
• Eenvoudige ontsteking
• Geeft grotere flexibiliteit in moeilijk

te bereiken plaatsen (situaties) 



Het gebruik is makkelijk!
4 Simpele stappen voor permanent gelaste elektrische verbindingen.

Het CADWELD® PLUS Systeem:

• Bestaat uit een lekvrije, wegwerp en vochtbestendige metalen cup.
Het lasmateriaal, de disk en ontstekingsmechanisme zijn een geheel met de
dichte verpakking.

• Ongelimiteerde levensduur.

• Maakt lassen mogelijk op een afstand van 1,8 m.

• Minimaliseert aantal benodigde materialen dus geen startpoeder, disks, aanstekers 
en aanverwante gereedschappen nodig.

• Makkelijk  te hanteren, op te slaan en makkelijk per land, lucht of zee te transporteren.

• Reduceert de installatietijd met 20%

• Heeft kleurcodering per cup gebaseerd op grootte en type voor een gemakkelijke herkenning. 

• Heeft een elektronische ontsteking met CE keur op de bedieningskast. Deze is zodanig ontworpen 
dat er 800 ontstekingen met 8 standaard AA batterijen (incl.) gemaakt kunnen worden dus er zijn 
geen speciale batterijen of opladers nodig.

• Ontworpen voor alle standaard CADWELD® Gietkroezen, incl CADWELD® MULTI.
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Plaats de CADWELD PLUS verpakking in
de gietkroes 

Houd de knop van de ontstekingsunit
ingedrukt tot er een ontsteking
plaatsvindt.

Schuif de clip van de Batterij ontsteker
over de ontstekingsstrip van het laspotje
en sluit het deksel 

Open de gietkroes en verwijder het 
stalen cupje.

Bewezen veiligheid en
performance als geen

ander.

CADWELD PLUS ontstekingsunit initieert de reactie in de
metalen cup. De unit heeft een kabel van 1,8 m met
hoge temperatuursbestendigheid. De kabel wordt mid-
dels een speciaal ontworpen clip aan de strip van 
de metalen cup bevestigd.

Na bevestiging van de clip houdt de installateur de
ontstekingsknop van de unit ingedrukt waarmee een
ontstekingslading wordt opgebouwd. Binnen een paar 
seconden stuurt de unit het opgebouwde voltage naar de
ontstekingsstrip waardoor de reactie geïnitieerd wordt.
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CADWELD® PLUS 
Kleurcode aanduiding op de cups
CADWELD PLUS past de volgende kleurcodes en algemene

typeaanduiding toe:

WAARSCHUWING 
ERICO producten mogen alleen worden gebruikt zoals is aangegeven op instructiebladen en het trainingsmateriaal voor ERICO-producten. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.erico.com en bij uw ERICO klantenservice-vertegenwoordiger.
Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig naleven van de ERICO instructies kunnen tot gevolg hebben dat producten verkeerd functioneren en schade toebrengen aan eigendommen en resulteren
in ernstige tot fatale gevolgen voor uw gezondheid.

GARANTIE 
ERICO garandeert dat haar producten ten tijde van de verzending geen materiaal -of uitvoeringsgebreken vertonen. GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET (INCLUSIEF EEN GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIK-
THEID VOOR SPECIFIEK GEBRUIK) ZAL BESTAAN IN RELATIE TOT DE VERKOOP OF HET GEBRUIK VAN ERICO PRODUCTEN. Schadeclaims voor fouten, tekortkomingen, gebreken of afwijkingen die bij inspectie vast te stellen zijn moeten schriftelijk wor-
den ingediend binnen vijf (5) dagen nadat Koper de producten heeft ontvangen. Alle andere schadeclaims moeten schriftelijk bij ERICO worden ingediend binnen zes (6) maanden na de verzend -of transportdatum. Producten die beweerdelijk afwijk-
end of defect zijn moeten aan ERICO voor inspectie worden geretourneerd, en wel meteen nadat ERICO hiervoor conform haar retourneringsbeleid schriftelijke goedkeuring heeft verleend. Schadeclaims die niet met inachtneming van bovenstaande
bepalingen en binnen de toegestane periode zijn ingediend zullen niet in behandeling worden genomen. ERICO is nimmer aansprakelijk voor producten die niet zijn opgeslagen of gebruikt overeenkomstig ERICO's specificaties en aanbevolen proce-
dures. Naar eigen keuze kan ERICO afwijkende of defecte producten waarvoor zij aansprakelijk is repareren of vervangen, dan wel de aankoopprijs aan Koper vergoeden. KOPER HEEFT GEEN ANDERE RECHTEN DAN VOORGAANDE, IN VERBAND MET
DE DOOR ERICO GEGEVEN GARANTIE OF WEGENS SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE VERKOOP OF HET GEBRUIK VAN ENIG ERICO PRODUCT, WAARBIJ HET NIET UITMAAKT OF DEZE NU ZIJN GEBASSEERD OP WANPRESTATIE, ONRECHT-
MATIGE DAAD OF NALATIGHEID.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 
ERICO sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit, met uitzondering van door opzet of grove veronachtzaming van haar werknemers veroorzaakte directe schade. In voorgaand geval is de aansprakelijkheid van ERICO beperkt tot maximaal de totale
aankoopprijs. ERICO is nimmer aansprakelijk voor enig door Koper geleden winst -of omzetverlies, voor schade als gevolg van productieonderbrekingen of vertragingen, noch voor arbeid, reparatie -of materiaalkosten of voor andere vergelijkbare of
afwijkende gevolgschade die Koper geleden mocht hebben.

IEEE is a registered trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporate

Europees
Artikel Nummer

165700
165701
165702
165703
165704
165705
165706
165707
165708
165709
165710
165711
165712

Type Laspoeder
(Welding Material) 

Ring Kleur

Zwart
Rood
Wit

Licht Blauw
Donker Groen

Grijs
Oranje

Donker Blauw
Geel
Paars

Licht Groen
Bruin

Licht Bruin

Oude Laspoeder 
Artikel Code

(Transparante Dop)

15
25
32
45
65
90
115
150
200
250

gebruik 2 x 150
gebruik 2 x 200

500

CADWELD PLUS
Artikel Nummer

15PLUSF20
25PLUSF20
32PLUSF20
45PLUSF20
65PLUSF20n
90PLUSF20
115PLUSF20
150PLUSF20
200PLUSF20
250PLUSF20
300PLUSF20
400PLUSF20
500PLUSF20

CADWELD PLUS voor Aardingstoepassingen

Oude Laspoeder
Artikel Code
(Oranje Dop)

25XF19
32XF19
45XF19
65XF19

Europees
Artikel Nummer

165718
165719
165720
165721

CADWELD PLUS
Artikel Nummer

25PLUSXF19
32PLUSXF19
45PLUSXF19
65PLUSXF19

CADWELD PLUS voor Gietijzer Toepassingen

Oude Laspoeder
Artikel Code
(Oranje Dop)

CA25XF19
CA32XF19
CA45XF19
CA65XF19

Europees
Artikel Nummer

165722
165723
165724
165725

CADWELD PLUS
Artikel Nummer

CA25PLUSXF19
CA32PLUSXF19
CA45PLUSXF19
CA65PLUSXF19

Accessoires

PLUSCU Baffle Cover Kit PLUSCULD

Gewicht in gram PLUS type laspoeder Bijv. 45PLUSF20

Artikel Europees
Nummer Artikel Omschrijving

Nummer

PLUSCU 165738 CADWELD PLUS Controle Unit25PLUSXF19
PLUSCU15L 165745 CADWELD PLUS Controle Unit met 4,6 meter (15 ft) Lengte Kabel 
PLUSCULD 165739 CONTROLE UNIT Vervangingskabel Lengte 1,8 meter (6 ft)
PLUSCULD15 165746 CONTROLE UNIT Vervangingskabel Lengte 4,6 meter (15 ft)
MC2X2KIT 165740 Kit, Smoor Deksel (baffle), Grafiet - 2” X 2” Mold
MC25X3KIT 165744 Kit, Smoor Deksel (baffle), Grafiet - 21⁄2” X 3” Mold
MC3X3KIT 165741 Kit, Smoor Deksel (baffle), Grafiet - 3” X 3” Mold
MC4X4KIT 165742 Kit, Smoor Deksel (baffle), Grafiet - 4” X 4” Mold

Type Laspoeder
(Welding Material) 

Ring Kleur

Zwart
Rood
Wit

Licht Blauw
Donker Groen

CADWELD PLUS
Artikel Nummer

CA15PLUSF33
CA25PLUSF33
CA32PLUSF33
CA45PLUSF33
CA65PLUSF33

Europees
Artikel Nummer

165713
165714
165715
165716
165717

Oude Laspoeder
Artikel Code
(Groene Dop)

CA15/CA15S
CA25
CA32
CA45
CA65

CADWELD PLUS voor Kathodische Beschermings Toepassingen

Type Laspoeder
(Welding Material)

Ring Kleur

Rood
Wit

Licht Blauw
Donker Groen

Type Laspoeder
(Welding Material) 

Ring Kleur

Rood
Wit

Licht Blauw
Donker Groen

CADWELD PLUS Patent Numbers  US: 6,553,911  6,835,910  6,703,578
EP: Pub 0875330
MX: 214873


