
AS 1723 

Produktbeskrivning 
 

AS 1723 är ett transparent, flytande, enkomponents, icke 

korrosivt, kondensationshärdande silikonelastomerlim spe-

ciellt formulerat för användning inom elektronikindustrin. 
 

Produkten blir snabbt dammtorr och har goda utflytnings-

egenskaper, är kompatibel med många känsliga material 

som t.ex. koppar, mässing, stål, aluminium och FR4 vilket 

gör den idealisk för många elektronikapplikationer såsom 

beläggning eller grunda ingjutningar.  
 

Viktiga egenskaper: 
 

● Självnivellerande. 

● Mycket svag lukt. 

● Lämplig för känsliga material. 

● Temperaturområde: 

 -50 / +200°C 

 

● Självnivellerande. 

 

● Mycket svag lukt. 

 

● Lämplig för känsliga material. 

Postadress E-post Web Telefon Telefax Bank Postgiro 
Varlabergsvägen 6 info@gleitmo.se www.gleitmo.se 0300 333 33 0300 143 00 Handelsbanken 8 46 35-2 
434 39 Kungsbacka    VAT no Bankgiro  
    SE556192115501 442-8959 

1-komponents, neutralt, flytande, silikonbaserat 

lim/tätningsmedel 

Applicering och härdning 
 
Efter borttagning av patrontätningen är produkten klar att användas.  Produkten kan användas från pa-

tron manuellt eller via bulkpistol. Produkten härdar vid exponering för luftens fuktighet till ett stryktåligt 

silikongummi. Härdtiden är beroende av den relativa fuktigheten och omgivande temperatur. Vid +20-30°

C och 40-70% relativ fuktighet härdar en 3mm sektion normalt på 24 timmar. 

Biprodukterna som spjälkas vid härdning är relativt oskadliga alkoholer (se säkerhetsdatabladet). Full 

hållfasthet och fysiska egenskaper uppnås efter 7 dygn. 

Härdtiden är beroende av hur tjock fogen är och hur stor del som är exponerad för atmosfären. Vi rekom-

menderar en minsta fogtjocklek på 1mm mellan delar för att erhålla max vidhäftning. 

Användningsområden 
 

● Montering av elektrisk och elektronisk utrustning. 

● Tätning av korrosionskänsliga detaljer. 

● Tunn inkapsling av små kretskort och kontaktdon. 

Arbetsmiljö och säkerhet 
 

Se särskilt säkerhetsdatablad. 

Förpackningar 
 

Patron 310 ml. 

Lagring och lagringstid 
 

Lagringstid är min 12 månader i oöppnade originalförpackningar vid förvaring under +40°C. 



 Värde Enhet Test metod 

Draghållfasthet 1,00 MPa BS903 A2 

Brottöjning 216 % BS903 A2 

Youngs modul 0,30 MPa - 

Modul vid 100% påkänning 0,43 MPa BS903 A2 

Hårdhet 28 Shore A ASTM D 2240-95 

Specifik vikt 1,03 - BS903 A1 

Linjär krympning 1 % - 

Värmeledning 0,20 W/mK - 

Värmeutvidgningskoefficient, volym 884 ppm/°C - 

Värmeutvidgningskoefficient, linjär 295 ppm/°C - 

Min arbetstemperatur -50 °C - 

Max arbetstemperatur +200 °C AFS 1540B 

Tekniska Data efter härdning (7 dygn, 23±2°C, 65% RF) 
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Garantier 
 

Ovanstående data, särskilt rekommendationer avseende applicering och användning av våra produkter, är baserad på vår kunskap och 

erfarenhet. Pga variationer i materialval och varierande förhållanden utanför vår kontroll och kunskap rekommenderar vi att tester utförs 

för att säkerställa att våra produkter fungerar som avsett i varje specifik process och applikation. Vi avsäger oss därför ansvar för gene-
rella applikationer i dessa material samt för muntliga rekommendationer. Vid tveksamhet avseende limval pga material, fogutformning, 

spalt, rengörning m.m.—kontakta oss för teknisk support. 

 Värde Enhet Test metod 

Volymmotstånd 4,71E + 15 Ω.cm ASTM D-257 

Elektriska egenskaper 

Egenskaper före härdning Värde Enhet Testmetod 

Färg transparent - - 

Konsistens viskös vätska - - 

Dammtorr, +23°C, 65% RF 11 min - 

Härddjup 3mm, +23°C, 65% RF 24 tim - 

Viskositet 72000 mPa.s - 

Vidhäftningstest 
 

 
AS1723 vidhäftar på de flesta underlag men i vissa fall kan en primer erfordras. Kontakta oss för mer in-
formation. 
 
Kunder rekommenderas att utföra egna vidhäftningstester på torra, avfettade ytor för att säkerställa att 

rätt vidhäftning fås. Alla angivna värden är typvärden och skall inte användas för specifikationer.  



AS 1726 

Produktbeskrivning 
 

AS 1726 ingår som en del av en serie produkter med låg 

volatilitet. Serien består av: 

 

AS 1703: Höghållfast, transparent, pastös. 

AS 1704: Höghållfast, svart, pastös. 

AS 1724: Medelviskös, transparent, flytande. 

AS 1725: Medelviskös, svart, flytande. 

AS 1726: Lågviskös, transparent, flytande. 

AS 1727: Lågviskös, svart, flytande. 

 

AS 1726 är en neutralhärdande silikon speciellt utvecklad 

för att motsvara kraven på korrosionsskydd enligt MIL-A-

46146B. Produkten är snabbhärdande, har extremt lågt 

volatilt innehåll, har ett UV-pigment samt är neutral mot 

många känsliga material som t.ex. koppar, mässing, stål 

aluminium, polykarbonat, akryl och FR4. Detta gör den ide-

alisk för många elektronik– och ljusapplikationer med höga 

tekniska krav.  

Produkten är en 1-komponents alkoxybaserad RTV-silikon. 

Alkoxyhärdsystemet ger ett silikontätningsmedel med 

mycket god vidhäftning till de flesta material. 
 

 

Viktiga egenskaper: 
 

● Uppfyller korrosionsskyddskraven enligt MIL-A-46146B. 

● Mycket låg halt volatilt innehåll. 

● Snabbhärdande. 

● Vidhäftar till många olika material. 

● Uppfyller kraven enligt UL94HB. 

● Temperaturområde: 

 -62 / +200°C 
 

● Uppfyller korrosionsskydds

 kraven enligt MIL-A-46146B. 
 

● Mycket låg halt volatilt  

 innehåll. 
 

● Snabbhärdande. 
 

● Vidhäftar till många olika  

 material. 
 

● Uppfyller kraven enligt 

 UL94HB. 
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1-komponents, silikonbaserad med låg 

volatilitet, icke korrosiv 

Applicering och härdning 
 
Efter borttagning av patrontätningen är produkten klar att användas.  Produkten kan användas från pa-

tron manuellt eller via bulkpistol. Produkten härdar vid exponering för luftens fuktighet till ett stryktåligt 

silikongummi. Härdtiden är beroende av den relativa fuktigheten och omgivande temperatur. Vid +20-40°

C och 40-70% relativ fuktighet härdar en 3mm sektion normalt på mindre än 24 timmar. 

Biprodukterna som spjälkas vid härdning är relativt oskadliga alkoholer (se säkerhetsdatabladet). Full 

hållfasthet och fysiska egenskaper uppnås efter 5 dygn. 

Härdtiden är beroende av hur tjock fogen är och hur stor del som är exponerad för atmosfären. Vi rekom-

menderar en minsta fogtjocklek på 0,1mm vid användning som beläggningsskikt. 

Användningsområden 
 

● Belysning. 

● Sensorer in motorrum. 

● Montering av elektrisk och elektronisk 

 utrustning. 

● Tätning/limning av korrosionskänsliga 

 detaljer. 

● Tunn inkapsling av små kretskort och 

 kontaktdon. 



 Värde Enhet Test metod 

Draghållfasthet 1,52 MPa BS903 A2 

Brottöjning 141 % BS903 A2 

Hårdhet 36 Shore A ASTM D 2240-95 

Specifik vikt 1,04 - BS903 A1 

Värmeutvidgningskoefficient, volym 874 ppm/°C - 

Värmeutvidgningskoefficient, linjär 291 ppm/°C - 

Värmeledning 0,20 W/mK - 

Min arbetstemperatur -62 °C - 

Max arbetstemperatur +200 °C AFS 1540B 

Volatilt innehåll 100 ppm - 

Tekniska Data efter härdning (7 dygn, 23±2°C, 55% RF) 
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 Garantier 

 

Ovanstående data, särskilt rekommendationer avseende applicering och användning av våra produkter, är baserad på vår kunskap och 

erfarenhet. Pga variationer i materialval och varierande förhållanden utanför vår kontroll och kunskap rekommenderar vi att tester utförs 

för att säkerställa att våra produkter fungerar som avsett i varje specifik process och applikation. Vi avsäger oss därför ansvar för gene-
rella applikationer i dessa material samt för muntliga rekommendationer. Vid tveksamhet avseende limval pga material, fogutformning, 

spalt, rengörning m.m.—kontakta oss för teknisk support. 

 Värde Enhet Test metod 

Volymmotstånd 2,00E + 15 Ω.cm ASTM D-257 

Dielektrisk hållfasthet >18 kV/mm ASTM D 149 

Dielektrisk konstant @ 60 Hz 2,60 - ASTM D 150 

Förlustfaktor 0,003 - ASTM D 150 

Elektriska egenskaper 

Egenskaper före härdning Värde Enhet Testmetod 

Färg transparent - - 

Konsistens viskös vätska - - 

Dammtorr, +23°C, 55% RF 10 min - 

Härddjup 3mm, +23°C, 55% RF 24 tim - 

Viskositet 3100 mPa.s Brookfield 

Lagring och lagringstid 
 

Lagringstid är min 12 månader i oöppnade originalförpackningar vid förvaring under +40°C. 

Vidhäftningstest 
 

AS1726 vidhäftar på de flesta underlag utan primer efter 5 dygns härdning vid 40-70% luftfuktighet och 
+20-40°C. Lägre luftfuktighet gör att det tar längre tid att nå full vidhäftning.  
 

Skjuvvidhäftning vid överlappsfog 
Aluminium  5,0 kg/cm2  ASTM D 1002 
 

Kunder rekommenderas att utföra egna vidhäftningstester på torra, avfettade ytor för att säkerställa att 
rätt vidhäftning fås. Alla angivna värden är typvärden och skall inte användas för specifikationer.  

Arbetsmiljö och säkerhet 
 

Se särskilt säkerhetsdatablad. 

Förpackningar 
 

Patron 310 ml. 


