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XV1000-2 SERIE

Produkty:
XV1000-2 Alkali Strippable UV leptací resist modrý  CFSN6044
XV1000-2 Alkali Strippable UV kyselinový lepatcí resist modrý  CFSN6050
XV1000-2 Alkali Strippable UV kyselinový leptací resist tmavě modrý   CFSN6051
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Technické informace   
XV1000-2 Series UV Curing Alkali Strippable Etch Resists

1. Popis
XV1000-2  leptací  resist  byl  formulován  pro  tisk  motivů  s vysokým  rozlišením 

metodou sítotisku, odolností kyselým a zásaditým leptadlům do pH 9,5.
Potisku XV1000-2 na pokovené lamino se vytvrdí UV zářením, čímž se vytvoří tvrdý 

film, který je možno po leptání snadno odstranit vodným roztokem při pH vyšším než 12.
K dispozici  je  celá  škála  produktů  firmy  Sun  Chemical,  jejich  vhodnost  pro  vaši 

aplikaci konzultujte se zástupcem této firmy.
Před použitím je třeba řádně prostudovat technický a bezpečností list.

2. Míchání a ředění
XV1000-2 je dodávána v jednotlivých baleních jako 100% pevná látka, která určena 

pro přímé použití. Úprava není nezbytná.
Poznámka: Před použitím řádně promíchejte.

3. Čištění
Pro docílení maximální přilnavosti je důležité, aby DPS byla zbavena zbytků olejů, 

maziv a oxidů. Doporučuje se mírné chemické nebo mechanické čištění.

4. Aplikace
XV1000-2  vyhovuje  všem  typům  tiskařských  strojů  (ručně  ovládaným, 

poloautomatickým i automatickým).
Doporučuje se tisknout polyesterovým sítem 100 – 120T/cm do maximální tloušťky 

filmu 15 µm. Doporučuje se používat polyuretanové stěrky tvrdosti 70 – 80°shore.
Před použitím musí být povrch zbaven reziduí, zbytků barev a suchý.

5. Mytí
Doporučeno  použít  Screen  Cleaner  XZ  46.  K dispozici  je  řada  speciálně 

formulovaných čističů. Jejich použití konzultujte se zástupci firmy Sun Chemical Circuits.

6. UV tvrzení
Pro optimální vytvrzení XV1000-2 je doporučeno použít 2 – 3 lampy 80W/cm, což při 

rychlosti dopravníku 5 – 6 m/min odpovídá energii 1500 – 2000 mJ/cm2. 

7. Leptání
CFSN6044 vydrží proces leptání v kyselé a amoniakální lázni při pH do 9,5.
CFSN6050 a CFSN6051 vydrží kyselé leptání. Běžně požívanými leptačními roztoky jsou 
FeCl3, CuCl2, (NH4)2S2O8.

8. Stripování
Vytvrzenou masku lze odstranit 3 – 5% NaOH při teplotě 40 – 50C.
Poznámka: Může docházet ke zvyšování doby stripování.
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9. Skladování a přeprava
Skladování XV1000-2 je doporučeno v uzavřených kontejnerech na studeném místě 

při  teplotě  20°C,  mimo  dosah  zdrojů  tepla  a  slunečního  záření.  XV1000-2  je  možno 
skladovat o dobu 1 roku.

10. Zdraví a bezpečnost
Detailní  data  o  bezpečnosti  při  zacházení  s  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

11. Balení

Název výrobku Hmotnost/ 
objem

Číslo šarže

XV1000-2 UV Alkali Strippable Etch Resist Blue 5,00 kg CFSN 6044
XV1000-2 UV Alkali Strippable Acid Etch Resist Blue 5,00 kg CFSN 6050
XV1000-2 UV Alkali Strippable Acid Etch Resist Dark Blue 5,00 kg CFSN 6051
XZ46 Screen Cleaner 5,00 l CDSN 4008

12. 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.

13. Podpora
Sun  Chemical  Circuits  je  mezinárodní  společnost  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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