
  

 

TEKNİK BÜLTEN :   ZK
Elektronik Baskılı Devre Lehim Ma

Özellikleri:  
Sürtünmeli, manyetik dalgalı, merdaneli, dald
yapılan lehimleme işlemlerine dayan
dir.  
 
Çift taraflı devrelerin üretiminde kullan
kaplama maskesi olarak da kullan
dayanıklılığı yüksektir. 250 - 260°C s
tutulmasından etkilenmez.  
 
Baskıya Hazırlama :  
ZKS/O, iki karışımlı, epoksi esaslı bir mürekkep olup, bask
16 ( beyaz renkli ZKS/O 'ya, 1/6 oran
katılarak baskıya hazırlanır. Hazırlanm
kullanılmalıdır. Çok sıcak ortamda, bu müddet
müddetler içinde kullanılabilecek kadar mürekkep haz
 
İnceltilmesi :  
Serisan G1, G2  veya G3 
İpek Numarası :  
Yüksek izolasyon gerektiğinde  : 55 T 
Basit devrelerde                         : 100 T 
Kuruma :  
130°C sıcak hava sirkülasyonlu fır
130°C sıcaklıkta hava kurutmalı ve enfraruj 
dakika.  
Temizleme :  
Baskı kalıbı ve rakle temizliği için: SERİSAN
mürekkep temizlenemez.)  
Teknik Özellikler:  
Parlama noktası (Abel-Pensky) : 55°C den fazla 
Katı Madde Yüzdesi : 90 
Özgül Ağırlık : 1,70 
Delinme Gerilimi (KV/mm) : 51 
Satıh Direnci(Ohm) : 10 14 
Normal Direnci (Ohm/cm) : 10 14  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KS/O 
aske Mürekkebi  

, merdaneli, daldırmalı (hot-air leveling ) sistemlerle veya havya 
lemlerine dayanıklı izolasyon değerleri yüksek, Lehim Maske 

devrelerin üretiminde kullanılan banyolarda, daha sonra sökülmesi gerekmeyen, 
kaplama maskesi olarak da kullanılabilir. ZKS/O'nun, asit, alkali, yağ ve solventlere 

260°C sıcaklıktaki lehim potalarında, 15 saniye kadar 

bir mürekkep olup, baskıdan evvel ağırlıkça,1/5
oranında, sararmayan sertleştirici ZKS/OH-NG
rlanmış mürekkep, 20°C sıcaklıktaki ortamda, 

cak ortamda, bu müddet 4 - 5 saate kadar düşebilir. Bu sebeple, bu 
labilecek kadar mürekkep hazırlanmalıdır.  

: 55 T - 90 T veya HD Polyester  
100 T - 140 T veya HD Polyester  

rında: 30 dakika  
ve enfraruj ışınlı konveyör fırında takriben 15-20 

SERİSAN ZKST  (Sertleşmiş veya fırınlanmış 

55°C den fazla  
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air leveling ) sistemlerle veya havya ile 
Lehim Maske Mürekkebi' 

lan banyolarda, daha sonra sökülmesi gerekmeyen,  
ve solventlere  

nda, 15 saniye kadar  

1/5 oranında ZKS/OH - 
NG )  
 8 saat içinde  

ebilir. Bu sebeple, bu  
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Ambalajı  : Mürekkep: 
 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir. 
  

 

rekkep: 1200 Gram ve 200 gram  Sertleştiriciler: 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir. 
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tiriciler: 240 Gram  

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.  


