
Fine Jewelry, 
                   Silverware, 

                              Fashion & Eyewear
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BRAZING
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Why
1. improving the final object quality;
2. simplifying the brazing process;
3. counting on Legor specialized technical assistance.
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When

What
In the fine jewelry, silverware and fashion sectors, to complete the casting and mechanical working processes, 
the producer can require the use of brazing alloys to join the metal.  W sektorze biżuterii, srebra i mody, w 
celu zakończenia procesów odlewania i obróbki mechanicznej, producent może wymagać zastosowania stopów
 lutowniczych do połączenia metalu. 

The wide range of gold, platinum, silver and tin based alloys has been developed in the Legor R&D 
laboratory to guarantee high mechanical resistance, improved oxidation resistance thanks to the presence of 
anti-oxidization elements, high filling capacity and good wetting properties. These products have been created 
in order to fit, also in their formats, specific application needs.  Szeroka gama stopów na bazie złota, platyny,
 srebra i cyny została opracowana w laboratorium badawczorozwojowym Legor w celu zagwarantowania 
wysokiej odporności mechanicznej, zwiększonej odporności na utlenianie dzięki obecności elementów 
antyoksydacyjnych, wysokiej zdolności wypełniania i dobrych właściwości zwilżających. Produkty te zostały 
stworzone w celu dopasowania, również w ich formatach, do specyficznych potrzeb aplikacyjnych.

Legor Brazing Alloys at title are mainly characterized by: composition, color, melting temperature, 
mechanical and corrosion resistance.  Stopy lutownicze Legor charakteryzują się głównie składem,
 kolorem, temperaturą topnienia, odpornością mechaniczną i odpornością na korozję. 

Choosing Legor brazing alloys means: 

Wybór stopów lutowniczych Legor oznacza: 

1. poprawienie jakości obiektu końcowego;
2. uproszczenie procesu lutowania;
3. możliwość korzystania ze specjalistycznej pomocy technicznej Legora. 
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  FOR 

A selection of pastes for brazing that can be used in all the sectors where a high percentage of gold is required, 
like jewelry but also aerospace, automotive or electronic sectors.

What is their purpose?

Advantages:
Optimized production timings

Repeatable and very precise dosing

Material saving

Ease of use

Capability of automatizing the process

Operator’s safety and health
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1_LEGOR GOLD PASTES  
   BRAZINGLUT W POSTACI ZŁOTEJ PASTY

What are they?

Wybór past lutowniczych, które mogą być stosowane we wszystkich sektorach, w których wymagana jest 
wysoka zawartość stopów złota, takich jak biżuteria, ale także w sektorze lotniczym, motoryzacyjnym lub 
elektronicznym.

Legor brazing pastes can be used to solder together objects of different dimensions, geometries and shapes. 
Starting from the heating method to be used (torch, micro-flame, induction, conveyor oven, vacuum oven, etc.) 
our clientes can select the most adequate paste.

Pasty lutownicze Legor mogą być stosowane do lutowania przedmiotów o różnych wymiarach, geometrii i 
kształtach. W zależności od metody grzania (palnik, mikropłomień, indukcja, piec przenośnikowy, piec 
próżniowy itp.) nasi klienci mogą wybrać najbardziej odpowiednią pastę.

Czym one są?

Do czego są przeznaczone?

Zalety:
Optymalizacja czasu produkcji

Bardzo precyzyjne i powtarzalne dozowanie

Oszczędność materiału

Deposition of the alloy and the pickling agent at the same time

Osadzanie stopu i środka trawiącego w tym samym czasie

Łatwość użytkowania

Możliwość automatyzacji procesu

Bezpieczeństwo i higiena pracy operatora
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BAUR26 375
Red-gold-based brazing paste, SOFT

770°C

BAUR36 416
Red-gold-based brazing paste, SOFT

760°C

BAUR46 585
Red-gold-based brazing paste, SOFT

730°C

BAUR47 585
Red-gold-based brazing paste, HARD

780°C

710°C

790°C

820°C

680°C

BAUY27 375
Yellow-gold-based brazing paste, SOFT

700°C

690°C

BAUY46 585
Yellow-gold-based brazing paste, EXTRA SOFT

630°C

BAUY47 585
Yellow-gold-based brazing paste, SOFT

720°C

BAUY56 750
Yellow-gold-based brazing paste, MEDIUM

763°C

BAUY57 750
Yellow-gold-based brazing paste, EXTRA SOFT

630°C

BAUY58 750
Yellow-gold-based brazing paste, MEDIUM

720°C

BAUY71 875
Yellow-gold-based brazing paste, SOFT

770°C

BAUY81 916
Yellow-gold-based brazing paste, SOFT

810°C

BAU8SN 800
Yellow-gold-based brazing paste, EXTRA SOFT

280°C
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YELLOW GOLD - ŻÓŁTE ZŁOTO

Yellow-gold-based brazing paste, EXTRA SOFT
BAUY26 375

BAUY36 416

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, EXTRA MIĘKKA

Yellow-gold-based brazing paste, SOFT
Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, EXTRA MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, ŚREDNIA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, EXTRA MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, ŚREDNIA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, EXTRA MIĘKKA

Code
Symbol
 

Title  ‰
Próba ‰

Description
Opis

Working  T  (°C)
Temp.(°C) pracy

Code
Symbol
 

Title  ‰
Próba ‰

Description
Opis

Working  T  (°C)
Temp.(°C) pracy

Pasta lutownicza na bazie żółtego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, TWARDA

Red-gold-based brazing paste, SOFT
BAUR54 750 Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, MIĘKKA

BAUR56 750
Red-gold-based brazing paste, MEDIUM

Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, ŚREDNIA

BAUR57 750
Red-gold-based brazing paste, HARD 

Pasta lutownicza na bazie czerwonego złota, TWARDA

RED GOLD - CZERWONE ZŁOTO
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710°C

BAUW36 416
White-gold-based brazing paste, SOFT

735°C

630°C

735°C

770°C

650°C

BAUW46 585
White-gold-based brazing paste, Nickel free, SOFT 

730°C

BAUW57 750
White-gold-based brazing paste, Nickel free, SOFT 

770°C

BAUW58 750
White-gold-based brazing paste, Nickel free, MEDIUM

820°C
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Code
Symbol
 

Title  ‰
Próba ‰

Description
Opis

BAUW37 416
White-gold-based brazing paste, EXTRA SOFT

BAUW47 585

White-gold-based brazing paste, SOFT
BAUW26 375 Pasta lutownicza na bazie białego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie białego złota, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie białego złota, EXTRA MIĘKKA

           White-gold-based brazing paste, SOFT
Pasta lutownicza na bazie białego złota, MIĘKKA

White-gold-based brazing paste, SOFT
BAUW56 750 Pasta  lutownicza na bazie białego  złota, MIĘKKA  

WHITE GOLD - BIAŁE ZŁOTO

WHITE GOLD NICHEL FREE - BIAŁE ZŁOTO BEZNIKLOWE

BAUW27 375
White-gold-based brazing paste, Nickel free, SOFT 

Pasta lutownicza na bazie białego złota, bezniklowa, ŚREDNIA

Pasta lutownicza na bazie białego złota, bezniklowa, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie białego złota, bezniklowa, MIĘKKA

Pasta lutownicza na bazie białego złota, bezniklowa, MIĘKKA

Code
Symbol 

Description
Opis

Working  T  (°C)
Temp.(°C) pracy

Working  T  (°C)
Temp.(°C) pracy

Title  ‰
Próba ‰

· Minimum order: 10 gr
· These pastes are available for torch application (65% or 78% metal content) and belt furnace application 
   (91% metal content)
· The paste for belt furnace application does not contain flux
· The pastes for torch application can have a flux content between medium and high 
   (medium in the case of 78% metal content, high in the case of 65% metal content)

- Minimalne zamówienie: 10 gr
- Pasty te są dostępne do palników (65% lub 78% zawartości metalu) i pieców taśmowych (91% zawartości 
metalu)
- Pasta do stosowania w piecach taśmowych nie zawiera topnika
- Pasty do palników mogą mieć zawartość topnika od średniej do wysokiej (średnia w przypadku 78% 
zawartości metalu, wysoka w przypadku 65% zawartości metalu)
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BAUR31 416 805 C145N
OR129WBAUR41 585 798

BAUR51 750 810 OR133
OR134BAUR52 750 840

BAUW31 416 800 NPF301

Wire - Filo
0,5 mm

NF508
NF509
NF510
NF511
NF512

BAUW54 750 900

BAUW31 416 800
WB140C
WB143C
OB306A
OB304R
WG142C

Nickel free

BAUW41 585 770 3% Ni

BAUW51 750 780
NI1811-RHC
NI1811-04
WB140W
OB304R

WD481CW

2,5% Ni

BAUW53 750 800 2% Ni

BAUY31 416 735

Sheet* - Lastra*
0.2mm x 5mm

SCA5
Y143TBAUY42 585 730

BAUY43 585 750 Y142W
C182N
B183NBAUY52 750 750

Minimum order quantity: 5 gr / quantità minima ordini
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Gold-based brazing alloys are defined by three main characteristics: color, carat and working temperature. 
For each brazing alloy code we indicate the main compatible Legor |MASTER ALLOY| products.  Stopy 
lutownicze na bazie złota charakteryzują się trzema głównymi cechami: barwą, próbą i temperaturą pracy. Dla każdego 
kodu podajemy w tabeli główne kompatybilne stopy Legor |MASTER ALLOY|.

2_GOLD BASED ALLOYS      STOPY NA BAZIE ZŁOTA
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Code
Symbol 

Title  ‰
Próba ‰

Working  T  (°C)
Temp.(°C) pracy

Format
Forma

Sheet*  -  Blacha*
0.2mm x 5mm

Code
Symbol 

Title  ‰
Próba ‰

Working  T  (°C)
Temp.(°C) pracy

Formato
Forma 

Master Alloy products best matches**
Naj. dopasowania z MASTER ALLOY

Uwagi

Sheet*- Blacha*
0.2mm x 5mm

Code
Symbol
 

Title  ‰
Próba ‰

Working  T  (°C)
Temp. (°C) pracy

Formato
Forma 

Master Alloy products best matches** 
Naj. dopasowania z MASTER ALLOY

Uwagi

BAUW52 750 945 Brak Niklu

Sheet*
Blacha* 0.2mm x 5mm

Code
Symbol 

Title  ‰
Próba ‰

Working  T  (°C)
Temp. (°C) pracy

Formato
Forma 

Master Alloy products best matches**
Naj. dopasowania z MASTER ALLOY

* Wire-format is also available for a minimum quantity of 50 gr  Dostępny również w drucie dla minimalnej ilości  50 gr.  
** Best matches also include all the alloys with a solidus temperature that is higher than the listed ones.

 Wszystkie stopy o temperaturze solidus wyższej niż te wymienione również stanowią najlepsze dopasowanie.

Naj. dopasowania z MASTER ALLOY
Master Alloy products best matches** 
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AG% Cu% Zn% Sn% T 

(°C)

FLUX101PF

FLUX100PF
BAG134 34 36 27,5 2,5 730

BAG140 40 30 28 2 710

BAG145 45 27 25,5 2,5 680

BAG449 49 16 23
Ni = 4,5%
Mn = 7,5%

710

FLUX102PF

BAG450 50 20 28 Ni = 2,0% 710

BAG155 55 21 22 2 660

FLUX100PF

BAG156 56 22 17 5 655

FLUX101PF
BAG274 74 18 8 770

BAG280 80 12 8 1 800
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3_SILVER-BASED ALLOYS 
    STOPY NA   BAZIE SREBRA 
Available in different compositions to make them suitable for a wide variety of applications.  Dostępny w 
szerokiej gamie kompozycji, aby dopasować się do szerokiej gamy zastosowań. 

Code
Symbol

Main features
Główne cechy

Recommended flux
Zalecany topnik

     High working temperature
Wysoka temperatura pracy

Good tensile streight  
BAG220 20 44 36 810 Dobra wytrzymałość na rozciąganie  

Hard brazing alloy 
Mocny stop lutowniczy

Dobra płynność

BAG125 25 40 33 2 760     
Good flow

    Low silver %          
       Niski % srebra

Suggested for the eyewear sector. The 
presence of Nickel in the alloy, it guaran-
tees an optimal resistance of the joint, in 

specially in steel-steel brazing process
Proponowany dla sektora okularów. Obecność

 niklu w stopie, gwarantuje optymalną 
odporność połączenia, w szczególności w 

procesie lutowania twardego stal-stal

High flow alloy suitable for brazing Copper, 
Brass, Bronze, Silver and Steel pieces.

Wysoko płynny stop odpowiedni do 
lutowania elementów miedzianych, z brązu,

 z mosiądzu, ze srebra i ze stali.

Color very close to silver 925
Kolor bardzo zbliżony do srebra 925

BAG260 60 26 14 730                       
Suggested for the Silverware industry

Zalecany do srebrnej zastawy stołowej
High % of silver/Wysoki % srebra

Product -  Produkt Availability -  Dostępność Size -  Rozmiar

Wire - Drut √ 0,2 - 5,0mm

Tape - Taśma √ 0,2 - 0,5mm

Rod - Pręt √ 0,5 - 2,0mm

Flux Rod - Pręt topnikowy √ 1,5 - 2.0mm

Paste - Pasta √ *

Powder - Proszek √ Customizable - Dostosowywalne

* For the brazing process by torch we suggest the following paste composition: 65% of metal alloy and 35% 
of flux by weight. For different processes (brazing in belt or static furnace) we suggest a metal-flux ratio 
of 80-20.  * Dla procesu lutowania za pomocą palnika sugerujemy następujący skład pasty: 65% masy 
stopu metalu i 35% masy topnika. Dla innych procesów (lutowanie w piecu taśmowym lub statycznym) 
proponujemy stosunek metal - topnik 80-20. 
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4_PLATINUM-BASED ALLOYS

5_TIN-BASED ALLOYS
  

International Standard
ISO3677

1.0/1.5/2.0 mm
1 Kg

S-Sn96Ag4

BSN201 99 227 S-Sn99Cu1

BSN203 97 310 S-Sn97Cu3

0.2mm x 5mm PT900IR-S
PT950IR-S
PT950CO-S

0.4mm x 5mm 

0.3mm
PT950CO-S
PT950IR-S
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                 STOPY NA BAZIE PLATYNY

Platinum-based brazing alloys are defined by three main characteristics: color, carat and working temper-
ature. For each brazing alloy code we indicate the main compatible Legor |MASTER ALLOY| products.  

Code
Symbol

PT% Working T (°C)

Stopy lutownicze na bazie platyny są zdefiniowane przez trzy główne cechy: kolor, karat i temperaturę
 pracy. Dla każdego kodu stopu lutowniczego wskazujemy główne kompatybilne produkty Legor 
|MASTER ALLOY|.

  Temp. (°C) pracy
Format
Forma

Master Alloy products
best matches

Naj. dopasowania z
 MASTER ALLOY

Sheet* - Blacha*
BPT200 20.0 1180

BPT585 58.5 1450 Sheet* - Blacha*

BPT950 95.5 1670 Wire - Drut

* Wire-format is also available for quantities to be agreed.       *Dostępna forma drutu, zależnie od ilości.

 STOPY OPARTE NA CYNIE
Tin-based brazing alloys are mainly used when working temperature lower than 350°C is needed. Among 
the available products, BSN104 is particularly suggested for applications where high fluidity and mechanical 
joint resistance are required.  Stopy lutownicze na bazie cyny są stosowane głównie wtedy, gdy wymagana 
jest temperatura robocza niższa niż 350°C. Spośród dostępnych produktów, BSN104 jest szczególnie 
polecany do zastosowniaa, gdzie wymagana jest wysoka płynność i odporność mechaniczna połączeń. 

Codice 
Symbol

Working T (°C)
Temp. (°C) pracy

Format
Forma

BSN104 96* 228
Filo - Drut

Packaging  (gr)
Pakowanie(gr)
)

* Contains 4% Silver.  Zawiera 4% srebra. 

Dell
Typewritten text

Dell
Typewritten text
SN%
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6_FLUXES COMPLEMENTARY PRODUCTS FOR BRAZING  

FLUX100
Paste/Powder

FH 10 550-850 °C

FLUX101
Paste/Powder

FH 10 550-850 °C

FLUX102
Paste/Powder

FH12 550-850°C

FLUX103
Paste/Powder

FH 10 600-870 °C

FH 10 550-850 °C
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  DODATKI LUTOWNICZE

    Topniki

During the brazing process, the choice of the flux is as important as the choice of filler alloys. The nature of 
the materials to be joined, the temperature, the working range, the brazing time as well as the life of the flux 
are fundamental in the identification of the flux itself. Here we propose our standard Fluxes in packs of 1, 10 
and 25 kg.  Podczas lutowania, wybór topnika jest równie ważny jak wybór stopów wypełniających. Charakter łączonych 
materiałów, temperatura, zakres pracy, czas lutowania, jak również żywotność topnika są podstawą identyfikacji samego topnika. 
Tutaj proponujemy nasze standardowe topniki w opakowaniach 1, 10 i 25 kg. 

Code
Symbol

Format
Forma

EN 1045 Range of use (°C)        
  Zakres używania (°C)

Applications
Zastosowanie

Pasta/Proszek

Active Flux, very fluid, suitable for Silver and Gold 
low temperature alloys and restricted melting 
range

Topnik aktywny, bardzo płynny, odpowiedni dla 
stopów srebra i złota o niskiej temperaturze i 
ograniczonym zakresie topnienia

General purpose flux, suitable for Silver brazing
alloys, with average smoothness and good 
resistance to the flame

Pasta/Proszek

Pasta/Proszek

Pasta/Proszek

Płyn
Liquid

FLUX105

Special low-danger deoxidizer paste for silver al-
loys normally used for brazing of hard metal tools.

General purpose flux for medium-high brazing 
temperature, suitable for Silver and Gold brazing 
alloys. Good fluidity and high resistance to the 
flame

Topnik ogólnego przeznaczenia, odpowiedni do 
lutowania stopów srebra, o średniej gładkości i 
dobrej odporności na płomień

Specjalny topnik w pastach o niskim stopniu 
zagrożenia do lutowania stopów na bazie srebra, 
zwykle stosowany do łączenia twardych 
metalowych narzędzi.

Topnik ogólnego przeznaczenia do średnio-wysokiej
 temperatury lutowania, odpowiedni do lutowania 
stopów srebra i złota. Dobra płynność i wysoka 
odporność na płomień

Water-based liquid Flux solution, suitable for low 
temperature welding or low flame resistance, 
negligible residues are present

Roztwór płynnego topnika na bazie wody, 
odpowiedni do spawania w niskich temperaturach 
lub o niskiej odporności na płomień, występują 
w nim znikome pozostałości.
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7_NEW DISPENSERS FOR  
  SOLDERING PASTES

It dispenses low, medium and high-viscosity fluids, 
accurately and consistently. These systems are eco-
nomical, highly accurate and repeatable micro-air dis-
pensing systems.

• Universal power supply for worldwide use
• 16 x 2 LCD display with back lighting
• Digital timing from 0.020 - 60 seconds
• Adjustable vacuum suck back to control 
  fluid tailing and waste

APPLICATIONS

     

Code: 963801
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NOWY DOZOWNIK PAST LUTOWNICZYCH

NEW AUTOMATIC 
DISPENSER

NOWY AUTOMATYCZNY 
DOZOWNIK

KEY FEATURES AND BENEFITS

- Uniwersalny zasilacz sieciowy
- 16 x 2 podświetlany wyświetlacz LCD
- Czasomierz cyfrowy od 0,020 - 60 sekund
- Funkcja Anti-drip z regulowanym odsysaniem, do 
kontroli utraty płynów

Dozownik płynów o niskiej, średniej i wysokiej 
lepkości, który jest niezwykle precyzyjny i niezawodny.
System z technologią mikro-powietrza jest 
ekonomiczny, niezwykle dokładny i gwarantuje 
doskonałą powtarzalność.

CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

ZASTOSOWANIE

• Dispensing dots of solder paste on PCBA pads
• Dispensing UV adhesive in medical device applications
• Dispensing beads of grease for lubrication 
  applications

- Dozowanie kropek pasty lutowniczej na płytkach 
PCBA
- Dozowanie kleju w urządzeniach medycznych 
- Dozowanie kulek smaru do zastosowań 
smarowniczych

The dispenser is shipped with the following items:
• Universal power supply
• Foot switch
• Air hose
• Sample tips
• 30-cc syringe barrel and receiver head
• Syringe barrel stand

Dozownik jest dostarczany z następującymi 
elementami: 
- Uniwersalny zasilacz sieciowy
- Przełącznik nożny
- Wąż powietrza
- Końcówki do pobierania próbek
- 30 cm3 lufę strzykawki i głowicę odbiornika
- Stojak beczkę strzykawki
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NEW MANUAL 
DISPENSER

It is a manual device specifically designed to ensure 
regular and accurate paste feeding. 

KEY FEATURES AND BENEFITS
• For Medium and high-viscosity fluids
• Easy to use
• Perfect manual control
• Available sizes:
 - 3 cc
 - 10-30 cc

 - 3 cc
 - 10-30 cc
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NOWY DOZOWNIK
 RĘCZNY

Ręczny dozownik zaprojektowany specjalnie w celu 
zapewnienia regularnego i precyzyjnego podawania 
pasty. 
CHARAKTERYSTYKA I ZALETY 
- Do płynów o średniej i wysokiej lepkości 
- Łatwy w użyciu
- Zoptymalizowane sterowanie ręczne
- Dostępne wersje:

Manual dispenser for 10 gr/3 cc for syringe
Dozownik ręczny do strzykawki 10 gr/3 cc

Symbol: 4321213

Manual dispenser for 30-100 gr/10-30 cc for syringe
Dozownik ręczny do strzykawek 30-100 gr/10-30 cc
Symbol: 963800
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8_DOSING NEEDLES
IGŁY DOZUJĄCE

Code
Symbol 

Description
Opis

Color
Kolor

96259401 Ø 0,30mm, yellow color - Ø 0,30mm, kolor żółty

96259403 Ø 0,40mm, brown color - Ø 0,40mm, kolor brązowy

96259405 Ø 0,50mm, orange color - Ø 0,50mm, kolor pomarańczowy

96259407 Ø 0,60mm, light blue color - Ø 0,60mm, kolor niebieski

96259409 Ø 0,70mm, black color - Ø 0,70mm, kolor czarny

96259411 Ø 0,80mm, light green color - Ø 0,80mm, kolor jasno zielony

96259413 Ø 0,90mm, yellow color - Ø 0,90mm, kolor żółty

96259417 Ø 1,10mm, beige color - Ø 1,10mm, kolor beżowy

96259419 Ø 1,20mm, pink color - Ø 1,20mm, kolor różowy

96259426 Ø 1,60mm, white color - Ø 1,60mm, kolor biały

96259427 Ø 1,80mm, trasparent - Ø 1,80mm, przeźroczysty

96259429 Ø 2,10mm, light green color - Ø 2,10mm, kolor jasno zielony
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Code: 950515

9_K-STOP
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K-STOP is a useful product to contain welding in specific areas, preventing welding in the metal portions 
on which it is applied. It can be used for torch as well as furnace brazing process and can be applied with a 
brush or a dispenser.  K-STOP jest użytecznym produktem do wykonywania spoin w określonych obszarach, 
zapobiegającym spawaniu w porcjach metalu, na które jest stosowany. Może być stosowany zarówno do 
spawania w piecu, jak i w palniku i może być nakładany pędzlem lub dozownikiem.

K-Stop white - biały 
Liquid form, especially developed for very thin link (es. maglia milanese) where a high 
penetration is needed.  Płyn, stosowany głównie do bransoletek z siatki 
mediolańskiej, o bardzo wąskich oczkach, gdzie konieczna jest głębsza penetracja.

K-Stop yellow - żółty
Can be used for larger surfaces. It also helps to prevent oxidation. It is very often used 
on white gold.  Większa lepkość, dla większych powierzchni. Pomaga również 
zapobiegać utlenianiu. Bardzo często jest on używany na białym złocie. 

Symbol: 9Z3501

K-Stop black - czarny
Specifically designed for stainless steel and white brass.  Specjalnie 
zaprojektowane do stali nierdzewnej i białego mosiądzu.   
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Worldwide gold jewels 
produced with LEGOR alloys
Biżuteria złota na świecie
 produkowana ze stopów 

LEGOR

Since/Od

Worldwide dealers
Przedstawiciele 

handlowi na całym 
świecie

Group employees
Pracownicy grupy

Customers
Klienci

OTHER LEGOR GROUP SPECIALIZATION FIELDS
                   INNE SPECJALNOŚCI LEGOR GROUP

Product lines dedicated to the transformation of metal from a raw 
material to a finished product.  Linie produkcyjne dedykowane do 
formowania metalu od surowca do gotowego produktu.

Processes for jewellery surface coating for both protection and deco-
ration.   Procesy galwaniczne do powlekania powierzchni metali, 
zarówno do celów ochronnych, jak i dekoracyjnych.

Quality selection of professional tools and consumables for goldsmiths and silversmiths. A Legor Group S.p.A. brand.
Najlepszy wybór profesjonalnych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla złotników i srebrników. Marka  Legor Group S.p.A.
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