
  

 

TEKNİK BÜLTEN :   AL
      

Elektronik Baskılı Devre için Aşı

 
Özellikleri ve kullanıldığı yerler:  
 
Elektronik baskılı devre üretiminde, asit maske veya kaplama maske olarak kullan
Bakırikiklörür, Demirüçklörür, Amonyumpersülfat eriyi
üretiminde kullanılan aşındırma eriyiklerine ve asidik ortaml
dayanıklıdır. Yüksek tiksotropisi sayesinde, ince suyollu devrelerin bask
Tek taraflı devrelerin üretiminde, pozitif bask
(Additif veya semi-additif) metotlar
baskı (dişi baskı ) olarak uygulanır. 
 
İnceltme :  Serisan G1, G2 veya G3 
 
İpek kalınlığı :  Polyester veya paslanmaz çelik 90 
 

Rakle sertliği :  70 -80 Shore A  
 
Kuruma :  Fiziksel olarak, içindeki çözücü ve incelticilerin uçmas
 
Kuruma müddeti:  Oda sıcaklığında ( 20 
sirkülâsyonlu fırında, 10-15 dakika.  
 
Temizleme :  Rakle veya şablon temizli
 
Baskının silinmesi: Aşındırılan plakalar üzerindeki mürekkep, 40 
3 lük ( 100 gram suya 1 - 3 gram ) Sudkostik eriyi
eriyiğinde kolayca temizlenebilir.  
 
Teknik özellikler : 
Katı madde yüzdesi  : % 58 
Özgül ağırlığı  : 1,1 gr/cm 3 
Parlama noktası (Abel-Pensky)  : 28 °C 

 Parlama sıcaklığı  : 380 °C 
 Ambalajı  : 1 Lt ve 200 gr. 
 
NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu haz
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunlu
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ındırma ve Galvano maske mürekkebi 

devre üretiminde, asit maske veya kaplama maske olarak kullan
rikiklörür, Demirüçklörür, Amonyumpersülfat eriyiği gibi, elektronik bask

rma eriyiklerine ve asidik ortamlı kaplama banyolar
r. Yüksek tiksotropisi sayesinde, ince suyollu devrelerin baskılarına da uygundur. 

devrelerin üretiminde, pozitif baskı (erkek baskı ), ekleme/aşındırma veya yar
additif) metotları ile üretilen çift taraflı, delik içi kontaklı devrelerde 

r.  

Serisan G1, G2 veya G3  

Polyester veya paslanmaz çelik 90 - 100 T  

Fiziksel olarak, içindeki çözücü ve incelticilerin uçması ile kurur.  

nda ( 20 -22 °C ) 40 - 50 dakika. Sıcak hava ( 40 
 

ablon temizliği: Serisan S77  

lan plakalar üzerindeki mürekkep, 40 - 50 °C sıcakl
3 gram ) Sudkostik eriyiğinde veya % 5 ' lik çama

 

: % 58  
: 1,1 gr/cm 3  
: 28 °C  
: 380 °C  
: 1 Lt ve 200 gr.  

lan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullan
p, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir. 
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rma ve Galvano maske mürekkebi  

devre üretiminde, asit maske veya kaplama maske olarak kullanılır.  
i gibi, elektronik baskılı devrelerin  

kaplama banyolarına  
na da uygundur.  

rma veya yarım ekleme 
devrelerde ise, negatif 

 

cak hava ( 40 - 50°C) 

caklıktaki % 1-  
inde veya % 5 ' lik çamaşır sodası 

olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
ktan sonra seri üretime geçmelidir.  


