Technikai Termék Adatlap

HEAT SINK COMPOUND
Referenciaszám: 32044

1. Általános leírás
A termék növeli az elektromos
alkatrészek hővezető
képességét és elősegíti a
hatékony hőelosztást.

2. A termék főbb jellemzői
• High thermal conductivity.
• Excellent moisture buffer.
• Low metallic impurity content.

3. Lehetséges felhasználási területek
• Nyomtatott áramköri kártyák.
• Elektromos részegységek, alkatrészek.
• Szabályzó egységek.

4. Használati utasítás
• Tiszta, száraz felületre vigye fel.
• Ne keverje más készítménnyel.
• Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen.
• Valamennyi CRC termékhez tartozik egy az Európai Közösség 1907/2006. évi 31. rendeletének ill. annak
kiegészítéseinek megfelelő biztonságtechnikai adatlap.
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5. A termék fizikai és kémiai jellemzői (hajtógáz nélkül)
Appearance
Szín
Szag
Density

Paszta.
Fehér.
Jellegzetes szag.
2.3 g/cm3 (@ 20°C).

6. Kiszerelés
SP

24x20 G

A jelen kiadványban szereplő valamennyi adat és állítás gyakorlati tapasztalatokon és/vagy laboratóriumi teszteken alapul. A felhasználás
módjának és körülményeinek, valamint a felhasználás során használt gépeknek és berendezéseknek rendkívül nagy száma és - a gyártó cég
számára - ellenőrizhetetlen volta, és a kiszámíthatatlan emberi tényező miatt, erősen ajánljuk, hogy a konkrét felhasználás előtt, minden
esetben teszteljék le termékeinket. A kiadványban előforduló valamennyi információ legjobb tudásunk szerint a terméklap kiállításának
pillanatában fennálló valóságot tükrözi, de ez nem jelent garanciát a gyártó részéről. Előfordulhat, hogy jelen Technikai Termék Adatlap
már elavult, valamely új törvényi előírás, a termék egyes összetevőinek rendelkezésre (nem) állása, vagy új felhasználási tapasztalatok
miatt. Jelen Technikai Termék Adatlap legfrissebb és egyedül érvényes verzióját külön kérésre elküldjük Önnek, vagy közvetlenül letöltheti
weboldalunkról www.crcind.com Rendszeres felhasználóként érdemes regisztrálnia a honlapunkon erre a termékre, hogy a jövőben
automatikusan megkapja a Technikai Termék Adatlap frissített verzióját.
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