Valuhartsit
Ratkaisuja haasteellisiin ympäristöihin

Valuhartsit

• UL-hyväksytty

• Kaapeliliitokset

• Valaminen/kapselointi

• Värillinen ja optisesti kirkas

• Tiivistys ja suojaus

• Tilaustyönä ja suoraan varastosta

Hartsijärjestelmät on suunniteltu suojaamaan ja eristämään
piirilevyjä ja komponentteja kovalta ja vaativalta
ympäristöltä, kuten kosteudelta, tärinältä, kuumuudelta,
fyysisiltä iskuilta ja yleiseltä saastumiselta. Koko laite
kapseloimalla voidaan muodostaa täydellinen este
näille olosuhteille, jolloin suorituskyky säilyy ennallaan
vaativissakin olosuhteissa.
Valamis- ja kapselointimateriaalit tarjoavat myös
erinomaisen mekaanisen suojan. Erinomainen
mekaaninen suoja tulee esiin useilla eri tavoilla:
esimerkiksi pitkäaikainen altistuminen tai upottaminen
vahvoihin kemikaaleihin, altistuminen tärinälle,
kuumuudelle tai fyysisille iskuille. Korkeatasoisempi suoja
saavutetaan laitetta ympäröivän hartsin massan avulla.
Jokainen käyttötarkoitus on yksilöllinen, mutta valamis- ja
kapselointihartsi tarjoaa huomattavasti paremman suojan
kuin tavalliset suojapinnoitteet.
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Valamis- ja kapselointihartsit ovat usein
kaksikomponenttijärjestelmiä, jotka sekoitettaessa
muodostavat vankan, täysin kovettuneen pinnan
ilman sivutuotteita. Jos olosuhteet eivät ole
äärimmäisiä, Electroluben valikoimasta löytyy myös
useita suojapinnoitteita, jotka suojaavat kosteissa ja
syövyttävissä ympäristöissä ja ovat helppokäyttöisiä.
Niitä voidaan käyttää koko piirilevyn tai vain sen osan
suojaamiseen, jotta painonlisäys on mahdollisimman
pieni.

Hartsityypit

Kattava Electrolube-tuotevalikoima koostuu epoksi-, polyuretaani- ja silikonihartsijärjestelmistä, joita on saatavilla
yleiskäyttöön ja asiakkaan tiettyä sovellusta varten. Yleensä polyuretaania käytetään joustavuutensa, muuttuvan
shorekovuutensa ja lyhyen valamisajan takia. Epoksihartsit ovat yleensä paljon kovempia aineita, jotka tarjoavat
ylivoimaisen suojan kemikaaleilta ja fyysisiltä vaaroilta verrattuna polyuretaaniin. Silikonihartseja käytetään tyypillisesti
korkeisiin lämpötiloihin, ja ne tarjoavat erinomaista suojaa äärimmäisissä olosuhteissa.

Epoksihartsit

Polyuretaanihartsit

• Erittäin kestävät järjestelmät

• Hyvä joustavuus myös alhaisissa lämpötiloissa

• Helppokäyttöinen

• Ihanteellinen herkille osille

• Alhainen lämpölaajenemiskerroin

• Poikkeuksellisen laaja valikoima eri kovuuksia

• Erinomainen suoja kosteudelta ja voimakkailta
kemikaaleilta

• Erinomainen vedenkestävyys: erityisesti
merisovelluksiin tarkoitettuja tuotteita

Silikonihartsit
• Hyvin laaja käyttölämpötila-alue
• Poikkeuksellisen hyvä suorituskyky myös korkeassa
lämpötilassa
• Erinomainen joustavuus
• Optisesti kirkkaita vaihtoehtoja saatavilla esimerkiksi
LED-sovelluksiin

Suurin osa Electrolube-hartseista ovat kaksikomponenttijärjestelmiä, jotka sekoitettuina toisiinsa oikeassa suhteessa
muodostavat polymeerisen aineen. Tarkalla suunnittelulla hartsin ominaisuuksia voidaan räätälöidä eri asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti. Electrolube-tuotevalikoima tarjoaa siksi eri kovuuksilla, viskositeetilla ja kovettumisajoilla
varustettuja hartseja sekä hartseja erilaisilla sähkö- ja lämpöominaisuuksilla. Muita tuotteita ja räätälöityjä hartseja on
saatavilla pyynnöstä.
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Ylempi lämpötila-alue

Tuotteen valinta

Elektroniikkateollisuus on yksi nopeimmin kasvavista teollisuuksista, jossa uusia sovelluksia ilmestyy jatkuvasti.
Piirilevyjä löytyy esimerkiksi monista teollisuuden, kotitalouksien, ajoneuvojen ja puolustusteollisuuden laitteista.
Näiden laitteiden toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että myös piirilevy suojataan huolellisesti.
Electrolube tarjoaa kattavan valikoiman hartseja elektroniikkateollisuuden jatkuvasti vaativampiin sovelluksiin.
Ohessa muutamia ohjeita oikean tuotteen valintaan. Koska olosuhteet ja vaatimukset vaihtelevat eri sovelluksissa, on
tärkeää testata materiaalit ennen lopullista valintaa.

Yleiskäyttöinen suojaus
Monet sovellukset edellyttävät valumateriaalilta
kykyä suojata ympäristöolosuhteilta, kuten tärinältä.
Sovellukset vaihtelevat, mutta Electrolube tarjoaa
yleiskäyttöisiä hartseja, jotka täyttävät monet
vaatimukset. Tuote-esimerkkejä:

• ER2188 – Yleiskäyttöinen hartsi
• UR5604 – Yleiskäyttöinen polyuretaani
• SC2001 – Yleiskäyttöinen silikoni

LED-sovellukset
LED-sovelluksien suojauksessa on monia vaatimuksia.
Tyypillisiä esimerkkejä ovat optisesti kirkkaat materiaalit
LEDin suojaamiseen ja lämpöä johtavat materiaalit
LEDin tai laitteen jäähdyttämiseksi. LED-sovellusten
kasvu on ollut voimakasta ja vaatimuksia on erilaisia,
kuten UV-kestävyys, värin pysyvyys ja LEDin sävyn
minimaalinen värilämpötilan vaihtuminen. Tuoteesimerkkejä:
• ER2220 – Lämpöä johtava epoksi
• UR5634 – Optisesti kirkas polyuretaani
• SC3001 – Optisesti kirkas silikoni

Optisesti kirkkaiden järjestelmien lisäksi Electrolube
tarjoaa hartseja, joiden UV-stabiliteetti on huippuluokkaa.
Electrolube on säätestannut useat valuhartsinsa. Testit
suoritettiin ISO 4892:n osan 3, syklin 1 mukaisesti QUV
SE nopeutetussa säätesterissä. Tulokset osoittivat, että
tuhannen altistumistunnin jälkeen Electroluben optisesti
kirkkaat polyuretaani- ja silikonihartsit UR5634 ja SC3001
kestävät hyvin UV-valon ja säilyttävät kirkkautensa
koko altistumistestin ajan. Altistumisen määrä vaihtelee
maantieteellisen sijainnin mukaan. Siksi on tärkeää,
että testaus tehdään oman sovelluksen olosuhteiden ja
vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi tämä testi vastaa
noin 4 vuotta säälle altistumista tyypillisessä pohjoisen
Euroopan ilmastossa.
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RF-sovellukset
Joissakin sovelluksissa radioaallot lähetetään
valumateriaalin läpi. Silloin on tärkeää, että hartsi ei
häiritse radioaaltoja. Tällaiset sovellukset lisääntyvät
jatkuvasti. Yksi esimerkki on autoteollisuus: älykkäiden
järjestelmien lisääntyminen on johtanut siihen,
että tietoja lähetetään auton antureista kojelaudan
näyttöön. Tässä tapauksessa keskeinen ominaisuus on
dielektrisyysvakio tai permittiivisyys. Esimerkiksi korkean
taajuuden laitteet vaativat alhaisen dielektrisyysvakion
arvoltaan 3–3,5. Tällaisissa aineissa voidaan tarvita
erityisiä täyteaineita, jotta arvo on mahdollisimman
alhainen, mutta täyteaineet voivat tehdä hartsista

vaikeammin sekoitettavan ja annosteltavan, koska se
johtaa yleensä korkeaan viskoosisuuteen. Erityistä
seosta käyttämällä täyteaineiden tarve voidaan poistaa
hieman korkeamman dielektrisyysvakion kustannuksella,
joka voi olla paras kompromissi. Joka tapauksessa on
tärkeää testata hartsi, jotta sovelluksen optimaalinen
dielektrisyysvakio löydetään.
• ER1451 – Epoksihartsi, jossa ei ole täyteaineita
• UR5118 – Polyuretaanihartsi, jossa ei ole täyteaineita
• SC2001 – Silikonihartsi

Dielektrisyysvakion vertailu
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Merisovellukset
Merikäyttöön soveltuvat aineet edellyttävät erinomaista
suolaveden kestoa, mutta usein on muitakin
vaatimuksia, jotka on otettava huomioon. Tyypillisiä
sovelluksia voivat olla vedenalaiset kaapeliliitokset,
alusten kansien LED-valojen suojaukset ja erilaisten
antureiden suojaukset. Tällöin tarvitaan kirkasta tai
värillistä hartsia, jolla on hyvä tarttuvuus ja alhainen
dielektrisyysvakio tuotteen koko elinkaaren aikana.

• UR5041 – Erittäin vedenkestävä polyuretaanihartsi
• UR5083 – Palautuva polyuretaanigeeli
• UR5528 – Kestävä ja hyvin tarttuva polyuretaanihartsi

Liitos- ja liimasovellukset
Useissa sovelluksissa tarvitaan hyvää tarttuvuutta joko
liimauslujuudeltaan mahdollisten mekaanisten voimien
takia tai kaapeleiden liitoksiin. Näitä hartseja voidaan
käyttää suoraan tai primerin kanssa. Lisäksi alustan
pinta vaikuttaa valuhartsin tarttuvuuteen: pintojen
on oltava puhtaita ja kuivia. Erittäin sileiden pintojen
tarttuvuus on huonompi. Hyvin pienen pintajännityksen
omaavat aineet, kuten PTFE, ovat vaikeita käsitellä.

• ER1122 – Erittäin tarttuva epoksihartsi
• ER2195 – Palonkestävä epoksihartsi
• UR5545 – Nopeasti kuivuva polyuretaanihartsi
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Erikoisominaisuudet

Tietyissä sovelluksissa voidaan tarvita erityisiä
ominaisuuksia. Electrolube tarjoaa valikoiman tuotteita,
jotka kattavat eri vaatimuksia, joista osa on lueteltu alla:
Palonsuoja
Tuote voi olla UL94-hyväksytty. V-0 on korkein
palonestoluokitus. Lisäksi Electrolube testaa tuotteen
standardinmukaisuuden.
• UL-hyväksytyt epoksit – ER2165, ER2188, ER2195
• UL-hyväksytyt polyuretaanit – UR5044, UR5097,
UR5604
• Saatavilla on myös muita UL-hyväksyttyjä tuotteita

Lämmönjohtava
Jotkut tekniikat mittaavat vain materiaalin
lämmönkestävyyden ja materiaalin/laitteen
kosketuskestävyyden summan. Electrolube
käyttää lämmönvaihtomenetelmää, joka mittaa
molemmat arvot erikseen ja antaa paljon tarkemman
lämmönjohtavuusmittauksen.
• ER2220 – Lämmönjohtava epoksi
• UR5633 – Lämmönjohtava polyuretaani
• SC2003 – Lämmönjohtava silikoni

Hyvä kemikaalinkestävyys
Useimmat Electroluben valuhartsit suojaavat
lyhytaikaiselta kemikaalialtistumiselta, kuten liuottimien,
öljyjen ja polttoaineiden. Joissakin tapauksissa
altistuminen voi olla jatkuvaa tai pidempikestoista. Tällöin
tarvitaan erikoismateriaaleja.
• ER2223 – Kemikaalinkestävä epoksi
• UR5528 – Kestävä polyuretaanihartsi
• SC2001 – Yleiskäyttöinen silikoni
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Erittäin pehmeä / uudelleentyöstettävä
Joskus tarvitaan erittäin pehmeää valumateriaalia,
esimerkiksi hyvin alhaisessa lämpötilassa. Tämä on
erityisen tärkeää silloin, kun laitteessa on herkkiä osia
ja se altistuu toistuvasti nopeille lämpötilan muutoksille.
Lisäksi joskus voi olla tarpeen työstää joitain laitteita
myöhemmin. Yleensä valumateriaalin irrottaminen
voi olla haastavaa, mutta tietyt valumateriaalit
mahdollistavat työstämisen leikkaamalla hartsia pois.
• SC2001 – Pehmeä silikonihartsi
• UR5044 – UL-hyväksytty työstettävä polyuretaani
• UR5048 – Erittäin pehmeä polyuretaanihartsi

Yksikomponenttijärjestelmät
Joissain tapauksissa voi olla tehokkaampaa
käyttää yksikomponenttista materiaalia ja lämpöä
kovettamiseen. Esimerkiksi silloin, kun vain tietty
piirilevyn komponentti suojataan hartsilla koko piirilevyn
sijasta.
• ER2136 – Yksikomponenttinen epoksihartsi
• ER2219 – Yksikomponenttinen palonkestävä
epoksihartsi

Huomioitavaa
sovelluksessa
Ennen valuhartsien käyttöä on tärkeää selvittää,
mitä epäpuhtauksia piirilevyssä tai laitteessa voi
esiintyä. Esimerkiksi ”no-clean” prosessissa piirilevyn
jäänteet ovat korrosoimattomia, mutta piirilevyltä voi
löytyä myös muita epäpuhtauksia. Jos piirilevylle jää
epäpuhtauksia ennen kotelointia, toimintahäiriöitä voi
ilmetä. Lisäksi jotkut jäänteet voivat aiheuttaa valuhartsin
tarttuvuusongelmia piirilevyyn tai koteloon, mikä
heikentää suojausta.

Electrolube tarjoaa myös erilaisia vesi- ja liuotinpohjaisia
puhdistustuotteita, joilla voidaan varmistaa, ettei
piirilevyyn jää syövyttäviä jäänteitä. Electrolube tarjoaa
näin ylivoimaista teknistä tukea sen varmistamiseksi,
että oikeat sovellusparametrit tunnistetaan. Pyydä
tarvittaessa meiltä lisätietoja.
Suurin osa valuhartseista on kaksikomponenttisia.
Siksi sekä sekoittamis- että annosteluprosessia on
tarkkailtava, jotta varmistetaan hyvä lopputulos. Kaikkia
hartseja voidaan käyttää sekä manuaalisessa että
automaattisessa prosessissa. Kovettumisaikaa voidaan
lyhentää nostamalla lämpötilaa.

Manuaaliset prosessit
Electroluben valumateriaalit ovat saatavilla
hartsipakkauksissa:
1. Esipainotettu pakkaus, joka
sisältää oikean määrän kumpaakin
komponenttia, erotettuna klipsillä.
2. Hartsi ja kovete sekoitetaan
poistamalla klipsi ja sekoittamalla
sisältö. Irrota klipsi poistamalla
kummatkin päätytulpat, ottamalla
kiinni pakkauksesta ja venyttämällä
sitä hieman.
3. Sekoita sisältö siirtelemällä
aineita pakkauksen sisällä, kunnes
ne on sekoitettu kunnolla.
4. Työnnä sekoittamaton aine
pakkauksen kulmista klipsin avulla.
Sekoittaminen kestää yleensä
2–4 minuuttia riippuen käyttäjän
kokemuksesta ja pakkauksen
koosta. Aine on käyttövalmis heti
sekoittamisen jälkeen.

5. Avaa pakkauksen kulma, niin
voit käyttää sitä annosteluun.
HUOMAA: Älä poista
polyuretaanihartsin tai
silikonihartsin alumiinikäärettä
ennen käyttöä, sillä muuten
aineeseen pääsee kosteutta,
jolloin se ei kovetu oikein. Avaa
pakkaus leikkaamalla alumiinikääre
varovasti pois niin, että sisempi
pakkaus pysyy ehjänä. Hävitä
molekyyliseulapussit. Varmista
sisältöä sekoittaessasi, että
kaikki pinnat ovat puhtaita ja että
pakkauksen komponentit on
sekoitettu huolella mutta varovasti.
Pakkauksen vaurioituminen
sekoittamisen aikana johtaa
siihen, että kosteutta pääsee
aineeseen, joka johtaa ilmakupliin
ja kovettumisongelmiin.
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Huomioitavaa
sovelluksessa
Irtohartsin sekoittaminen
Sekoitettaessa on pidettävä ylimääräinen ilma poissa.
Saatavilla on automaattisia annostelulaitteita, jotka
sekoittavat hartsin ja kovetteen oikeassa suhteessa
niin, että aineeseen ei pääse ilmaa. A-komponentin
(hartsin) ja B-komponentin (kovete) astiat on pidettävä
suljettuina aina, kun niitä ei käytetä, jotta niihin ei pääse
kosteutta. Irtoaine on sekoitettava huolellisesti ennen
käyttöä. Epätäydellinen sekoittuminen johtaa huonoon

tai osittaiseen kovettumiseen. Electrolube tekee tiivistä
yhteistyötä laitetoimittajien kanssa varmistaakseen, että
valikoimasta löytyy oikeat laitteet ja tarvikkeet. Säiliöiden
lämmittämisellä voidaan vähentää viskoosisuutta,
molekyyliseuloilla voidaan vähentää kosteuden
tunkeutuminen ja sekoittimilla voidaan poistaa
täytettyjen järjestelmien sedimenttimuodostumiset.

Kovettuminen
Älä koveta suuria määriä välittömästi kuumentamalla,
vaan anna niiden geeliytyä huoneenlämmössä ensin.
Tuotteesta riippuen kovettumisaikaa voidaan lyhentää
nostamalla lämpötilaa. Datasivuilta löytyy lisätietoja.
Kapselointihartsit tuottavat pienen määrän lämpöä
kovetusprosessin aikana. Lämpötila on yleensä alle

35 °C, mutta joidenkin aineiden eksoterminen arvo voi
olla korkeampi. Eksotermi on otettava huomioon, jotta
varmistetaan yhteensopivuus kaikkien osien kanssa
ja vältytään liialliselta lämmön muodostumiselta, kun
kovetetaan lämmittämällä.

Tärkeitä huomioita
On tärkeää, että mahdollisimman vähän ilmaa
pääsee kotelointihartsiin sekoittamisen ja valamisen
aikana. Epoksihartseissa ilma voi johtaa tyhjiöihin,
jotka voivat aiheuttaa ongelmia suojauksen ja eri
lämpölaajenemiskerrointen kanssa.
Polyuretaanihartsit ovat alttiita kosteudelle
kovettumisaineensa takia. Tyypillisesti polyuretaanihartsit
kovetetaan isosyanaateilla, jotka suosivat reaktiota
kosteuden kanssa hartsin sijaan. Tällöin hartsiin
muodostuu hiilidioksidin vapautumisen myötä kuplia,
jotka voivat johtaa puutteelliseen kovettumiseen, jolloin
hartsi jää pehmeäksi tai tahmaiseksi. Siksi on tärkeää
varmistaa, että astioita pidetään aina suljettuina, kun
niitä ei käytetä, että molekyyliseuloja käytetään ja
valvotaan säännöllisesti automatisoiduissa laitteissa
ja että sekoitus-, annostus- ja kovetusympäristöjen
suhteellista kosteutta valvotaan tarkasti ja pidetään
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mielellään alle 70 prosentissa.
Tietyt aineet voivat vaikuttaa silikonihartsiin, kuten
kemikaalit, kovetusaineet tai pehmittimet. Ne voivat
estää silikonikoteloiden kovettumisen ja siksi kaikki
valmistuspinnat ja -tarvikkeet on pidettävä puhtaina.
Lisäksi on vältettävä kosketus seuraavien kanssa:

• Organotin ja muut organometalliset yhdisteet
• Silikonikumi, joka sisältää organotin-katalyytin
• Rikki, polysulfidit, polysulfonit tai muut rikkiä sisältävät
materiaalit
• Aminit, uretaanit tai amiinipitoiset materiaalit
• Tyydyttymättömät hiilivedyn pehmittimet
• Tietyt juotosfluksijäänteet

Tuotevalikoima
Epoksihartsit
ER1122 (kirkas keltainen)
• Erinomainen tarttuvuus monenlaisiin
pintoihin
• Sekoitussuhdetta voidaan muuttaa
joustavuuden vaihtelemiseksi
• Hyvät sähköominaisuudet
• Voidaan käyttää liimana tai kapseloijana
ER1426 (vedenvalkoinen)
• Erinomainen selkeys
• Hyvin alhainen viskoosisuus
• Pitkä käyttöikä
• Ihanteellinen kyllästyssovelluksiin
ER1451 (Kirkas) ja ER1450 (Valkoinen)
• Korkea vedenkestävyys
• Erinomaiset tarttuvuusominaisuudet
• Alhainen dielektrisyysvakio
• Hyvin alhainen viskoosisuus
ER2162 (Musta)
• Poikkeuksellinen kemikaalinkestävyys
• Ihanteellinen sovelluksissa, joissa
tapahtuu säännöllisiä upotuksia
polttoaineisiin
• Hyvät sähköominaisuudet
• Palonsuoja
ER2183 (Musta)
• Hyvä lämmönjohtavuus
• Vaihtoehto alhaisella viskoosisuudella
ER2220:lle
• Tehostettu konesekoittaminen ja
-annostelu
• Hyvä yleissuojaus

ER2188 (Musta)
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0 -sertifioitu
• Yleiskäyttöinen valamishartsi
• Erinomainen yleissuojaus
• Erittäin kova aine
ER2195 (Musta)
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0 -sertifioitu
• Kova hartsi parannetulla kestävyydellä
• Erinomainen lämmönkestävyys
• Muuntajille, suurille valukappaleille,
roottorivarren tiivisteille, pyroteknisille
kaapeleille, dieselantureille ja muille
autoteollisuuden sovelluksille
ER2218 (Musta)
• Alhainen viskoosisuus
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0 mukainen
• Erinomainen stabiilisuus korkeassa
lämpötilassa
• Ihanteellinen sovelluksiin, joissa
käytetään lämpösyklejä tai
äärilämpötiloja lyhyissä ajanjaksoissa
ER2219 (Musta)
• Yksikomponenttinen epoksi
• Palonsuoja
• Lämpökovetustuote
• Sopii käytettäväksi kastomenetelmän
kanssa

ER2221 – Lämmönjohtava
• Erinomainen lämmönjohtavuus; 1,20 W
/ m.K
• Toimii korkeissa lämpötiloissa, kestää
hetkellisesti jopa 170 °C
• Kohtuullinen viskoosisuus
täyttöjärjestelmissä, alhaisen
viskoosisuuden versio ER2220:sta
• Helppo sekoittaa; käyttää
hankaamattomia täyteaineita
ER2223 – Kemikaalinkestävä epoksi
• Matala viskositeetti; auttaa vaikeiden
ja monimutkaisten geometrioiden
valamisessa
• Hyvä kemikaalikestävyys erilaisia aineita
vastaan
• Erinomainen tarttuvuus monenlaisiin
pintoihin
• Hyvin laaja käyttölämpötila-alue ja
erinomainen lämmönkestävyys
ER2225 – Korkean lämpötilan epoksi
• Korkea kemiallinen kestävyys
• Laaja käyttölämpötila-alue
• Erinomainen korkean lämpötilan
kestävyys jopa 210 °C:seen asti
• Hyvä lämmönjohtavuus

ER2220 (Harmaa)
• Erinomainen lämmönjohtavuus
• Palonsuoja
• Ei hankaavia täyteaineita
• Piirilevyjen, virtalähteiden, muuntimien ja
lämpötila-antureiden valamiseen

Silikonihartsit
SC2001 (Tummanharmaa)
• Yleiskäyttöinen silikonihartsi
• Poikkeuksellinen joustavuus
• Hyvä kemikaali- ja vedenkestävyys
• Palonsuoja
SC2003 (Tummanharmaa)
• Erittäin tiksotrooppinen
kaksikomponenttinen valumateriaali
• Käsittelyä helpottaa 1:1-sekoitussuhde
• Palonsuoja
• Hyvä lämmönjohtavuus

SC2006 (Harmaa)
• Erittäin pehmeä ja ns. Low stressmateriaali – ihanteellinen herkille osille
• Käsittelyä helpottaa 1:1-sekoitussuhde
• Palonsuoja
• Hyvä lämmönjohtavuus

SC3001 (Optisesti kirkas)
• Optisesti kirkas kaksikomponenttinen
valumateriaali
• Sopii käytettäväksi LED-sovelluksissa
tai sovelluksissa, joissa tarvitaan
erittäin hyvää kirkkautta
• Tarjoaa erinomaisen suojan
elektroniikalle
• Alhainen viskositeetti – helppo levittää
myös ohuita kerroksia
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Polyuretaanihartsit
UR5041 (Musta)
• Erinomainen meriveden kestävyys
• Suuri kovuus ja repäisylujuus
• Hyvä tartunta useimpiin aineisiin
• Ominaisuudet säilyvät jopa -60
°C:seen saakka
UR5044 (Tummanharmaa)
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0
-sertifioitu
• Pehmeä uudelleentyöstettävä hartsi
• Joustava myös äärimmäisissä
lämpötiloissa
• Ihanteellinen prototyyppivalmistukseen, silikonin korvaajana
ja ohjausyksiköille
UR5048 (Kirkas)
• Alhainen viskoosisuus ja hyvin
alhainen kovuus
• Läpinäkyvä – kirkkaus auttaa vian
löytämisessä
• Alhainen upotusjännitys
• Ihanteellinen herkkien komponenttien
suojaamiseksi mekaanisilta iskuilta
ja lämpöshokeilta
UR5083 (Kirkas)
• Itse-tasoittuva polyuretaanigeeli
• Alhainen viskositeetti
• Erinomainen vedenkestävyys
• Ihanteellinen vedenalaisiin
kaapeliliitoksiin
UR5097 (Musta)
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0
-sertifioitu
• Hyvä lämmönjohtavuus
• Alhainen vesiabsorptio
• Erinomaiset sähköominaisuudet
UR5118 (Musta)
• Erinomaiset sähköominaisuudet
• Alhainen dielektrisyysvakio
• Erinomainen meriveden kestävyys
• Hyvin alhainen viskositeetti

UR5528 (Musta)
• Kestävä ja kova hartsi
• Erinomainen tarttuvuus monenlaisiin
pintoihin
• Alhainen viskositeetti helpottaa
monia sovelluksia
• Erinomainen hapen-, alkalin- ja
muiden vesipitoisten materiaalien
kestävyys
UR5545 (Musta)
• Nopeasti kovettuva
• Kova, sitkeä polyuretaanihartsi
• Alhainen viskoosisuus
• Sopii kaapeliliitoksille
UR5547 (Musta)
• Keskijäykkä palamista hidastava
valuhartsi
• Veden- ja iskunkestävä
• Erinomainen tarttuvuus monenlaisiin
pintoihin
• Ihanteellinen valamis- tai
kaapelinliitossovelluksiin
UR5604 (Musta)
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0
-sertifioitu
• Sekoitetun aineen viskoosisuus on
alhainen
• Erinomainen tarttuvuus monenlaisiin
pintoihin
• Hyvä lämmönjohtavuus
UR5608 (Musta) tai UR5623
(Valkoinen)
• Vaikeasti syttyvä - UL94 V-0
-sertifioitu
• Keskikova polyuretaanihartsi jossa
hyvä sitkeys
• Erinomainen tarttuvuus ja
kemikaalinkestävyys
• Nopeasti kovettuva versio on
saatavilla

Electrolubelta on saatavilla myös tilaustyönä tehtyjä hartseja. Pyydä meiltä lisätietoja.
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UR5633 (Musta)
• Poikkeuksellisen korkea
lämmönjohtavuus
• Erinomaiset sähköiset ominaisuudet
• Erittäin alhainen vesiabsorptio
• Palonsuoja
UR5634 (Optisesti kirkas)
• Vedenkirkas, soveltuu hyvin LEDsovelluksiin
• 1:1 sekoitussuhde helpottaa
käsittelyä
• Alhainen viskoosisuus, ei IDPA:ta
• Säänkestävä/UV-säteitä, happoja,
emäksiä, vettä ja homeen kasvua
UR5635 (Samea)
• Samean valkoinen väri – ihanteellinen
valon levittämiseen LEDsovelluksissa.
• 1:1 sekoitussuhde helpottaa
käsittelyä
• Alhainen viskositeetti, ei IDPA:ta
• Säänkestävä/UV-säteitä, happoja,
emäksiä, vettä ja homeen kasvua
• Tarjoaa suojaa monenlaisissa
ympäristöissä
UR5640 (Optisesti kirkas)
• Vedenkirkas
• Soveltuu hyvin LED-sovelluksiin
• Ei kellastu UV-valosta
• Ei naarmuunnu tai vaurioidu
UR5641 (Optisesti kirkas)
• Vedenkirkas
• Palonsuoja
• LEDien suojaaminen vaarallisissa
ympäristöissä.
• Halogeenivapaa

Liittyvät tuotteet
OP9020 – Hartsinpoistoaine
• Liuotinpuhdistin annostelulaitteiden
kunnossapitoon
• Poistaa kovettumattoman epoksi- ja
polyuretaanihartsin
• Haihtuu nopeasti
• Ei sisällä metyleenikloridia

PCM – kuorittava peiteaine
• Joustava lateksi komponenttien
peittämiseen
• Manuaalinen poisto, ei jätä jäämiä
• Kuivuu huoneenlämmössä
• Korkea kalvon lujuus – ei rikkoudu
helposti

PCS – synteettinen kuorittava peiteaine
• Lämpökovetus
• Ammoniakkivapaa – ei hajuja
• Manuaalinen poisto, ei jätä jäämiä
• Korkea kalvon lujuus

RST – hartsin pysäytin
• Luo tarttumattoman pinnan –
erinomainen jigeille ja vastaaville
• Silikonivapaa
• Kuiva kalvo – poistaa ei-toivotut siirtymät
• Vähentää valutyökalujen
puhdistamistarvetta

Safewash-tuotesarja
• Ennen valua käytettävät vesipohjaiset
puhdistusaineet
• Kaikkien fluksijäämien tehokkaaseen
poistamiseen
• Tuotteita on saatavilla
ultraäänipuhdistukseen,
upotuskastamiseen ja pesukoneeseen
• Tuotteita on saatavilla stensiilien
puhdistukseen ja kovettumattoman
liiman poistoon
ULS – Ultrasolve-puhdistusliuotin
• Erinomaiset rasvanpoisto-ominaisuudet
• Haihtuu nopeasti
• Yhteensopiva useimpien muovien,
kumien ja elastomeerien kanssa
• Saatavilla irtotavarana, aerosolina ja
harjattavana aerosolina

RRS – hartsinpoistoliuos
• Liuotinseos, joka on suunniteltu
kovettuneiden hartsien pehmentämisen
ja liuottamiseen
• Mahdollistaa epoksi-, polyuretaani- ja
muiden hartsien poiston
• Voidaan käyttää esimerkiksi säiliöiden,
työkalujen ja jigien puhdistamiseen
• Ei sisällä metyleenikloridia
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ER2223
Kemiallisesti
kestävä
ja stabiili
korkeassa
lämpötilassa

ER2221
Alhainen
viskoosisuus,
lämpöä johtava

ER2220
Hyvä
lämmönjohtavuus

ER2218
Stabiili
korkeassa
lämpötilassa

ER2188
Yleiskäyttöinen

ER1450
Hyvin alhainen
viskoosisuus

ER1426
Optisesti kirkas

ER1122
Erinomainen
tarttuvuus

Epoksihartsit

Kirkas
keltainen

Vedenvalkoinen

Valkoinen

Musta

Musta

Harmaa

Musta

Musta

1.05

1.05

1.10

1.69

1.16

2.22

1.88

1.10

Sekoitetun aineen viskoosisuus
(mPa s @ 23ºC)

12000

100

250

9000

500

15000

6000

150-250

Sekoitussuhde painon mukaan
(tilavuus)

1:1
(0.8:1)

4:1
(3.4:1)

2.5:1
(2.2:1)

11:1
(5.5:1)

3.6:1
(2.8:1)

20.8:1
(8.2:1)

13.9:1
(7:1)

3.5:1
(2.9:1)

Erikoisominaisuus
Väri (sekoitettuna)
Tiheys kovettuneena (g/ml)

Käsiteltävissä (minuuttia, 23 ºC)
Gel Time (@ 23ºC)
Kovettumisaika (tuntia, 23 ºC/60
ºC)
Lämmönjohtavuus (W/m.K)
Lämpötila-alue (ºC)
Enimmäislämpötila – hetkellinen
(ºC)
Dielektrinen vahvuus (kV/mm)

90

120

20

60

40

120

60

30

4.0 hours

4.0 hours

30 mins

2.5 hours

50 mins

3.0 hours

6.0 hours

90 mins

48/4

36/8

12/2

24/2

24/4

24/4

24/2

24/4

0.20

0.20

0.20

0.91

0.28

1.54

1.20

0.20

-40 to
+120

-40 to
+120

-50 to
+130

-40 to
+120

-50 to
+150

-40 to
+130

-40 to
+150

-40 to
+180

+140

+140

+150

+140

+245

+150

+170

+210

12

11

12

16.6

10

10

10

12

Tilavuusresistenssi (Ω•cm)

1014

1014

1014

1014

1014

1015

1010

1015

Shorekovuus

D80

D85

D50

D85

D55

D90

D90

D80

Liekin hidastustaso

-

-

-

V-0

V-0

V-0

V-0

-

UL94-hyväksyntä Ei Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

UR5048

UR5118

RoHS-yhteensopiva

Tarkat lasketut suhdeluvut löytyvät teknisestä tiedotteesta.

Yleiskäyttöinen
/ UL-hyväksytty

Lämmönjohtava

Optisesti kirkas

UR5634

Yleiskäyttöinen

UR5633

TKova, korkea
tarttuvuus

UR5604

Vedenkestävyys

UR5547

Tummansininen

Kirkas
keltainen

Musta

Musta

Musta

Musta

Musta

Vedenvalkoinen

Tiheys kovettuneena (g/ml)

1.58

0.95

0.99

1.07

1.60

1.54

1.65

1.11

Sekoitetun aineen viskoosisuus
(mPa s @ 23ºC)

3400

980

2300

2000

4000

2000

30000

1050

Sekoitussuhde painon mukaan
(tilavuus)

13.4:1
(11.7:1)

14:1
(19:1)

2.8:1
(3.7:1)

2.4:1
(2.9:1)

5.5:1
(4:1)

5.2:1
(3.9:1)

12.2:1
(8.8:1)

0.9:1
(1:1)

Käsiteltävissä (minuuttia, 23 ºC)

25

20

25

20

20

40

15

15

Geeliaika (minuuttia, 23 ºC)

40

40

40

35

50

90

40

20

Kovettumisaika (tuntia, 23 ºC/60
ºC)

24/3

24/4

36

24/5

24/3

24/3

24/4

24/4

Shorekovuus

A40

A12

A80

D57

A85

A75

A90

A80

Erikoisominaisuus
Väri (sekoitettuna)

Lämmönjohtavuus (W/m.K)

0.60

0.20

0.20

0.25

0.65

0.45

1.24

0.20

-70 to +120

-60 to +100

-60 to +125

-50 to +125

-50 to +120

-40 to +130

-50 to +125

-40 to +120

Enimmäislämpötila – hetkellinen
(ºC)

+130

+100

+130

+130

+125

+155

+130

+130

Dielektrinen vahvuus (kV/mm)

17.7

18

18

25

14

18

18

11

Lämpötila-alue (ºC)

Tilavuusresistenssi (Ω•cm)

10

10

10

Liekin hidastustaso

V-0

-

UL94-hyväksyntä Ei Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

RoHS-yhteensopiva

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tarkat lasketut suhdeluvut löytyvät teknisestä tiedotteesta.
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UR5528

Pehmeä,
alhainen
kuormitus

UR5044
Pehmeä,
UL-hyväksytty

Polyuretaanihartsit

14

10

10

-

-

15

10

10

10

V-0

V-0

V-0

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

14

14

14

14

1014
-

SC3001
Optisesti kirkas

SC2006
Pehmeä, alhainen
kuormitus

SC2003
Tiksotrooppinen

SC2001
Kuumuudenkestävä

Silikoniyhdisteet

Tummanharmaa

Tummanharmaa

Harmaa

Optisesti kirkas

Tiheys kovettuneena (g/ml)

1.40

1.60

2.23

1.04

Sekoitetun aineen viskoosisuus
(mPa s @ 23ºC)

3500

30000

15000

1800

Sekoitussuhde painon mukaan
(tilavuus)

1:1 (1:1)

1:1 (1:1)

1:1 (1:1)

13:1 (12:1)

Käsiteltävissä (minuuttia, 23 ºC)

30

40

40

30*

Geeliaika (minuuttia, 23 ºC)

60

80

240

180*

Kovettumisaika (tuntia, 23 ºC/60
ºC)

24

24

0.5 @ 70°C

24*

A50

A50

A10 / OO60

A20

Erikoisominaisuus
Väri (sekoitettuna)

Shorekovuus
Lämmönjohtavuus (W/m.K)
Lämpötila-alue (ºC)
Enimmäislämpötila – hetkellinen
(ºC)
Dielektrinen vahvuus (kV/mm)

0.60

0.80

1.00

0.20

-50 to +200

-60 to +200

-60 to +200

-60 to +200

225

225

225

250

20

20

16

-

Tilavuusresistenssi (Ω•cm)

1015

1015

1014

1014

Liekin hidastustaso

V-0

V-0

V-0

HB

UL94-hyväksyntä Ei Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

RoHS-yhteensopiva

* Kovettumisajat riippuvat ympäristön kosteudesta. Tarkat lasketut suhdeluvut löytyvät teknisestä tiedotteesta.
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Intia Valmistus

Kiina Pääkonttori/valmistus

Iso-Britannia Pääkonttori/valmistus

No: 73, 6th Main, 3rd Phase Peenya
Industrial Area Peenya
Bangalore
560058
India

Building No2, Mauhwa Industrial Park,
Caida 3rd Street, Caiyuan Industrial Zone,
Nancai Township, Shunyi District
Beijing, 101300
Peoples Republic of China

Ashby Park
Coalfield Way
Ashby de la Zouch
Leicestershire
LE65 1JR
United Kingdom

T +91 80 2972 3099
E info@electrolube.co.uk

T +86 (10) 89475123
F +86 (10) 89475123
E info@electrolube.co.uk

T +44 (0)1530 419600
F +44 (0)1530 416640
E info@electrolube.co.uk

www.electrolube.com

www.electrolube.com

www.electrolube.com
Osa H K Wentworth Limitedia
Rekisteröity toimisto sama kuin yllä Rekisteröity
Isossa-Britanniassa, numero 368850

Kaikki tiedot annetaan hyvässä tarkoituksessa,
mutta ilman takuuta. Ominaisuudet annettu vain
ohjeena, eikä niitä pidä käyttää spesifikaationa.
ELCAT_RESIN_FI3

