ElectriCorr -286 също подобрява надеждността на
електронните схеми, като премахва опасните
условия като утетечки от висок импеданс
(Z-состояние), в схемите с висока компонентна
плътност .
ElectriCorr -286 е единокомпонентена
формулировка, за по-лесно използване от
двукомпонентните покрития премахвайки
измервателни - смесващи процеси и
оборудване. Също така, ElectriCorr - 286 съдържа
оптичен идентификатор видим с ултравиолетова
светлина, като осигурява бързо и ефективно
визуално потвърждение за доброто покритие на
повърхностите.
ОПИСАНИЕ
ElectriCorr -286 е Акрилно защитно запечатващо
покритие предназначено да осигури дълъг живот
и функционирането на нови и ремонтирани
електронни модули, особено тези, които са при
неблагоприятни корозивни условия при висока
температура и влажен въздух.
Това е не-проводимо покритие - нов технически
пробив от ново поколение в приложения при
защита на платки.
То съчетава изключителна защита от влага, както
и изключителна издръжливост на корозия с
патентованата от Cortec технология.
ElectriCorr -286 предпазва печатните платки
срещу замърсяване, като осигурява запечатване
на микросредата около платка и нейните
компоненти. Това е най-важно, когато
има по-голяма гъстота на компонентите с
увеличани експлоатационни характеристики.
ElectriCorr -286 образува защитно покритие
против растежа на дендрит, спира и повърхността
корозия, влага, гъбички, прах и др... замърсители.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Запечатва трайно покритите повърхности
• Много ниска проводимост
• Непрекъсната защита от корозия
• Бързо съхнене
• Без ЛОС (летящи органични вещества)
• Лесно се отстранява с разтворител за ремонт
• Флуоресцира под UV светлина
• Предлага се в аерозоли и в течно състояние
ПРИЛОЖЕНИЯ
• Производство на печатни платки
• Полеви ремонт на печатни платки
ИЗПОЛЗВАНЕ
Аерозолно използване:
Напръскайте много тънък слой над района
нуждаещ се от защита.
Течно състояние:
Чрез потапяне или с пистолет.

Типични свойства
Външен вид
Прозрачна течност
Покритие
(6-8 m2 / л при 25 микрона)
Сух на докосване 5 до 10 минути
Сух
24 час
Преносител
Т-бутилацетат
Срок на годност
1 до 2 години
Премахване
Ацетон или Mеханично
Не-летливо съдърж. 15% - 20%
ЛОС
(0 кг / л)
(летящи органични вещества)
Плътност
(0.87 - 0.92 кг / л)
Максимална работнаТемпература - сух
170 градуса по Целзий

Опаковаки и съхранение
ElectriCorr -286 е наличен в(19 литра) (208 литра),
варели , насипно и аерозолни флакони (340 g.).

Диелектрична издръжливост (волта)
Предварително
В последствие

= 0.01μamps
= 0.01μamps

Устойчивост на разтворители:
• Вода
• алкохол
Препоръчителен разредител:
• Т- бутил ацетат
• бутил ацетат
• ацетон

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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