
TECHNICKÉ INFORMACE

XZ93-S/XZS522-1/XZS532-1/XZS533/XZS553/L2414
Peelable Solder/Plating Resists

Produkty:
XZ93-S     Peelable Solder/Plating Resist Blue  CGSN7029E
XZS532-1 Peelable Solder/Plating Resist Blue HV CGSN7033
XZS553    Peelable Solder/Plating Resist Blue LV CGSN7037
XZS522-1 Peelable Solder/Plating Resist Blue CGSN7038
XZS579-1 Peelable Solder/Plating Resist Transparent Blue CGSN7040
L2414       High Temperature Peelable Solder/Plating Resist Blue T.B.A
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1. Popis
Odstranitelná maska a masky proti pokovení jsou 100% pevné, jednosložkové, 

určené pro ochranu specifikovaných oblastí desky v procesech pokovování a pájení.Vytváří 
dočasný povlak, který je možno snadno odstranit rukou, jakmile je proveden proces pokovení 
nebo pájení. Všechny uvedené masky se zcela odloupnou z desky, aniž by zanechaly rezidua 
nebo  stopy v pokovených  dírách  nebo  na  povrchu desky.  Před  použitím  tohoto  produktu 
prostudujte technický a bezpečnostní list.    

2. Míchání a ředění
Masky se dodávají ve stavu pro použití, jejich ředění není nutné. 

Dodatek: Před použitím důkladně promíchat.

3. Čištění
Ačkoli  se  jedná  pouze  dočasné  povlaky,  doporučujeme  povrch  desky  před 

aplikací očistit a odmastit.

4. Aplikace
Doporučujeme použít  monofilní  síta  10  –  20T/cm a  polyuretanovou  stěrku 

tvrdosti 55 – 60°Shore se zaoblenými hranami. Tvrdost stěrky zaručuje dostatečnou tloušťku 
vrstvy nanášené masky.

Vhodná je většina fotografických blan. Ovšem kombinace blány a kapilárního 
filmu dává nejlepší rozlišení při tisku silné vrstvy pro tuto aplikaci.

5. Mytí

K dispozici je řada alternativních čističů, jejich použití konzultujte se zástupci 
Sun Chemical Circuits. Doporučeno použít Screen Wash XZ 89.

6. Vytvrzení
 Odstranitelné  masky je možno vytvrdit  při  teplotě  140 – 150°C, ovšem je 

doporučen cyklus při 150°C po dobu 10 – 20 minut.
Masky jsou odolné proti mírnému přehřátí, výrazné zvýšení teploty  způsobí 

potíže  při  odlupování  masky.  Správě  vytvrzené  masky  mají  výbornou  přilnavost,  jsou 
elastické a dají se snadno odloupnout z desky.

7. Maska proti pokovení
Odlupovací  masky  jsou  použitelné  pro  ochranu  desky  plošného  spoje 

v průběhu operací pokovení. Plně vytvrzená maska je odolná vůči běžně používaným lázním 
pro pokovení, včetně zlacení.
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8. Nepájivá maska
Odlupovací masky byly vyvinuty pro ochranu před pájecími procesy. Jsou 

vhodné pro pájení vlnou a v technologii HAL. Použití:
• Pro ochranu zlacených ploch vodičů, spínačů při pájení vlnou nebo 

při HALu.
• Pro  ochranu  spínačů  a  vodičů  ze  silnovrstvých  polymerů  během 

procesů cínování. Masky zabraňují absorpci residuí do polymerních 
filmů a tím změně jejich vodivosti.

• Pro ochranu povrchu před osazením součástek.
• Pro ochranu specificky prokovených děr v průběhu pájení.

 
9. Ochrana prokovených děr

Odlupovací masky chrání prokovené díry před leptáním a cínováním. Ale je 
důležité aplikovat vrstvu dostatečné tloušťky, aby bylo možné při odlupování masky současně 
vytáhnout  masku  z chráněných  děr.  Doporučujeme  použít  polyesterové  síto  10T/cm  a 
tloušťku vrstvy blány materiálu silnou (75μm/3mil.)

10. Skladování a přeprava
Je  doporučeno  skladovat  barvy  v uzavřených  kontejnerech,  na  chladném 

místě, při teplotě 20°C, mimo přímý dosah slunečního záření. Doba záruky pro skladování 
odlupovacích masek je 18 měsíců od expedice..

11. Zdraví a bezpečnost
Detailní  data  o  bezpečnosti  při  zacházení  s odlupovacími  maskami  jsou 

uvedena v bezpečnostním listu výrobku.
Produkty  musí  být  testovány ve  shodě  a  také  splňovat  požadavky  RoHS 

směrnice  2002/96/EC a  evropské  směrnice  2003/11/EC,  týkající  se  přítomnosti  některých 
kovů – Pb (Pb/směsy Pb), Cr6+, Cd, Hg a polybromované retardéry hoření.

Produkty musí splňovat níže uvedenou specifikaci
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12. Balení

Název výrobku Hmotnost/ 
objem

Číslo šarže

XZ93-S     Peelable Solder/Plating Resist Blue 1,00 kg CGSN7029E
XZS532-1 Peelable Solder/Plating Resist Blue HV 1,00 kg CGSN7033
XZS553    Peelable Solder/Plating Resist Blue LV 5,00 kg CGSN7037
XZS522-1 Peelable Solder/Plating Resist Blue 5,00 kg CGSN7038
XZS579-1 Peelable Solder/Plating Resist Transparent Blue 5,00 kg CGSN7040
L2414     High Temperature Peelable Solder/Plating Resist 
Blue

1,00 kg T.B.A

XZ89         Sreen Wash 5,00 l CDSN4014
Následující produkt je dostupný v balení 1kg nebo 5kg.  Produkt složí a je zpracováván 
stejným způsobem jako ty zde uvedené. Rozdíl je pouze ve viskozitě a barvě. Všechny 
viskozity jsou měřeny při teplotě 25°C. 
XZS533   Peelable Solder/Plating Resist White 500 – 1000 Poise

13. Vlastnosti
Viskozita (Rion viskozimert 
VT-04@25°C)

XZ93-S 500 – 1000 poise
XZS522-1 500 – 1000 poise
XZS532-1 500 – 2000 poise
XZS533 500 – 1000 poise
XZS553 200 – 400   poise
L2414 500 – 1000 poise

Obsah netěkavých látek 100%
Odolnost pájce Vytvrzený  film  s min.  tloušťkou  200μm (8mil.)  odolává 

pájení vlnou po dobu 10sec@250°C
L2414 je navržen pro bezolovnaté pájecí procesy a odolává 
pájení vlnou po dobu 10 sec.@250°C

Ucpávání díry Max. 4,0mm vnitřní průměr
Min. 0,4mm vnitřní průměr
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14. Doložka
Tyto informace byly pečlivě sestaveny na základě praktických zkušeností a 

důkladných laboratorních  testů.  Přesto vlastnosti  výrobků a  jejich vhodnost  pro konkrétní 
aplikaci zákazníka závisí na podmínkách použití materiálu pro potisk. Doporučujeme, aby si 
zákazníci  sami  ověřili,  zda  výrobek  splní  všechny  jejich  požadavky  před  nasazením  do 
výroby. Vzhledem k tomu, že nemůžeme předvídat, ani kontrolovat podmínky, za nichž jsou 
naše výrobky používány, není tudíž možné zaručit jejich výkon. Podmínky prodeje se řídí 
našimi standardními obchodními pravidly.

15. Podpora
Sun  Chemical  Circuits  je  mezinárodní  firma  poskytující  technickou, 

technologickou  a prodejní podporu svým zákazníkům po celém světě. Pokud vyžadujete více 
informací, týkajících se tohoto produktu nebo o rozsáhlé škále materiálů pro výrobu desek 
plošných spojů, prosím kontaktujte místního prodejce.

DODAVATEL PRO ČR a SR:
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