
Forradalmian új muszaki megoldású forraszpaszta
A Fresh Mix forraszpaszta készlet készlet
megváltoztatja az eddigi munkafolyamatot
amellyel a készletezési és ebbol származó
invesztálási veszteség a minimálisra
csökkentheto.

Ez a készlet külön csomagban tartalmazza a minoségi Uni Sphere forraszport és a
kocsonyásított folyósító szert (fluxot). A por és a folyósító szer, ha az utasításban
foglaltak szerint összekeverik egy olyan magas minoségu forraszpasztát
eredményez, amely az igényes felületi szerelésu nyomtatott áramkör (PCB)
gyártásban eredményesen használható.

Az elonyök a következokben foglalhatóak össze:
♦ Szobahomérsékleten tárolható a forraszanyag a felhasználás idejéig, azaz nem igényel hutést.

♦ Az adott anyaigénynek megfeleloen tervezheto a forraszpaszta vásárlása és így könnyen elérheto a raktárkészlet minimalizálása.

♦ - Minden egyes tégely forraszpaszta bekeverésekor friss anyagot eredményez ami javítja a minoséget.

♦ Különféle ötvözetekben, folyósítószerekkel és szemcseméretben gyártják így minden gyártási eloírásra alkalmazhatóak.

♦ Változatos kiszerelési formák:tégelyek, patronok és fecskendok teszik teljessé a kínálatot.

Kiváló minoség!

Az alkotórészeket külön-külön és alaposan tesztelik, hogy a kiváló eredményt biztosítsák. Ezeken kívül minden tételbol
mintát vesznek és összekeverik és az ebbol származó forraszpasztát szintén tesztelik és hitelesítik, hogy kielégítik vagy
meghaladják a forraszkrémek iránt támasztott ipari eloírásokat. A paszta kiváló minöségü az uj nemzetközi eloírásnak
megfelelo VOC mentes kivitelben készül.
A készletben lévo összekeveretlen anyagok a gyártástól számított legkevesebb 1 évig megfelelnek az  eloírásainak,
 azaz frissek maradnak, tehát bármikor felhasználhatóak. Alkalmazása esetén a forrasztási görbe gyári eloírásának
betartása feltétlen szükséges, mert az eddig szokványos Reflow beállítás a VCO mentesség miatt nem megfelelo.
A kezelési és tárolási körülményektol függoen az összekeverésbol származó forraszkrém 3-6 hónapig használható.

Részletes információ: a www.lico.at vagy www.lico.hu vagy www.forrasztástechnika.com internet cimeken.

Kiváló minoségu forrasztó anyagok
FOLYÓSÍTÓSZEREK ÉS HÍGÍTÓK

Folyósító szerek sokaságát fejlesztették ki a minták alapján, annak érdekében, hogy a
különféle vevok igényeinek mind az elektronikai és mechanikai forrasztás területén
megfeleljenek.

ELORE FORMÁZOTT FORRASZANYAGOK

Az alacsony önköltségu automatizált összeszereléshez az M.B.O. ajánlatában nagy választékot képviselnek az elore
formázott forraszanyagok, amelyben  a következo formák kaphatók: alátét, korong, négyzet, hatszög, téglalap, golyó.

Gyártják, folyósítóval vagy anélkül. A folyósító szert tartalmazhatja az ötvözet belseje vagy felszíne. Az elore formázott
forraszanyagok tömegtermelés esetén használhatóak és azokban az esetekben, amikor nehézséget jelent a forrasztási
muvelet pákával vagy géppel. Ha bonyolult az alkalmazás területe számíthat abbéli segítségünkre, hogy megbecsüljük és
kiszámítjuk az ötvözetek és folyósító szerek optimális arányát és mennyiségét, hogy kiváló minoségu elektromos és
mechanikus kötést biztosítson.

GÉPI FORRASZANYAGOK

Ötvözetek alakjai: rúd, pálca, szemcse, tömb.
M.B.O. ötvözetei a következo jellemzokkel bírnak:
• Az "elso olvasztású" legmagasabb tisztaságú nem nemes fémekbol öntik.
• Szigorúan ellenorzött gyártási folyamat biztosítja az oxidációmentes ötvözetet.
• Minden rúdba nyomon követheto tételszámot nyomtatnak.
• Minden kartont tételszámmal látnak el.

FOLYÓSÍTÓ ZSELÉ

Zselé alapú folyósító szer BGA (rácsos elrendezésu gömbölyu) alkatrészekhez, de elonyös utómunkálatoknál, ha a
megfelelo mennyiségu forraszanyag már az alkatrészen van. A mintegy 3mikrométer vékonyan elkent folyósító szer
hatékonyan aktiválja az ónozott felületet anélkül, hogy a fölösleg lecsöppenésére ügyelni kellene és azzal az elonnyel
jár, hogy minimális és nem korrozív maradványt hagy maga után.


