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ESCUDOS PROTETORES PARA SOLDAGEM COM PURGA DE GÁS 

Propicia soldas brilhantes, limpas e de alta qualidade!!! 

O produto Weld Trailing Shields® da coligada Huntingdon Fusion é projetado para permitir purga de gás de 
alta qualidade durante a soldagem de varias ligas especiais com Titânio, Aço inoxidável e outras e para 
evitar  oxidação. 

Eles se acoplam a tochas de soldagem de qualquer marca ou procedência de TIG (GTAW) ou Plasma (PATA) 

e MIG (GMAW), quer para soldagem manual ou automática, em chapas planas ou placas e nas soldagem 

internas ou externas de  tubos ou corpos cilíndricos, tanques, vasos de pressão e outras aplicações. 

Veja os vídeos :  

(1) https://youtu.be/bP8cP0_0ChU  

(2) https://youtu.be/IYzTueO9jYc     

(3) https://youtu.be/fI0xQYygf84  

 

Com a utilização dos escudos protetores Arcservice/Huntingdon as soldas resultantes são claras, brilhantes e 

descoloração e oxidação são eliminadas.  

Esses escudos permitem redução de consumo de gás, eliminam re-trabalhos, eliminam custos de material 

desperdiçado devido à oxidação. 

Pode ser utilizado na soldagem de aços inoxidáveis, Titânio, aços Duplex e qualquer metal que possa ser 

soldado, onde descoloração e oxidação necessitam ser eliminadas.   

 

Principais características e benefícios 
 

1) Projetado para proteção efetiva de purga de gás nas ligas de Ti, aço duplex, aço, aço inox e outros 
metais reativos. 

2) Garante que as soldas fiquem brilhantes e polidas eliminando descoloração e oxidação. 
3) Se ajustam a qualquer tipo de tocha TIG, Plasma po MIG tanto normal como automática. 
4) Uso em chapas planas ou em solda de tubos, tanques, silos,intercambiadores de calor,  etc... 
5) Reduz o consumo de gás, economiza tempo, elimina perda de material ocasionada por oxidação. 
6) Propicia rápida amortização – Com 2 soldas é suficiente. 
7) Praticamente obrigatório na soldagem Ti. 
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