
AS 1802 

Produktbeskrivning 
 

AS 1802 är ett icke-korrosivt, 1-komponents, rumstempe-

raturhärdande silikontätningsmedel. 

Produkten är en del av en ny produktserie kallad aceton-

härdande tätningsmedel som bl.a. är lösningsmedelsfria. 

Produkten ger god vidhäftning på många olika material och 

härdar snabbt vid kontakt med luftens fuktighet till ett slit-

starkt gummi. 

AS 1802 korroderar inte koppar eller dess legeringar och 

ger utmärkt ytvidhäftning utan primer efter härdning. 

 

Viktiga egenskaper: 
 

● Värmeledande. 

● Ej korrosiv. 

● Snabbt dammtorr. 

● Låg linjär krympning 

● Temperaturområde: 

 -50 / +220°C 

 

● Värmeledande. 

 

● Ej korrosiv. 

 

● Snabbt dammtorr. 

 

● Låg linjär krympning 
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1-komponents, neutralt, värmeledande, 

silikonbaserat lim/tätningsmedel 

Applicering och härdning 
 
Alla ytor som skall beläggas skall vara rena, torra och fria från fett, smuts och löst material. Promer be-

höver normalt inte användas. Vid användning som lim skall produkten appliceras till den ena ytan och 

detaljerna skall monteras inom 15-20 sekunder. Rekommenderad fogtjocklek är 1-2 mm för optimal håll-

fasthet. Fogen skall lämnas opåverkad i minst 24 timmar men helst mer. Sluthärdad efter 7 dygn. 

Användning 
 

AS1802 är färdig att användas. Den levereras i patroner för manuella eller pneumatiska pistoler eller i 

större förpackningar för automatisk dosering.  

Arbetsmiljö och säkerhet 
 

Se särskilt säkerhetsdatablad. 

Förpackningar 
 

Patron 75 & 310 ml. Större på förfrågan.  

Lagring och lagringstid 
 

Lagringstid är min 12 månader i oöppnade originalpatroner. I bulkförpackningar min 9 månader. 



 Värde Enhet Test metod 

Draghållfasthet 3,90 MPa BS903 A2 

Brottöjning 103 % BS903 A2 

Hårdhet 67 Shore A ASTM D 2240-95 

Specifik vikt 2,11 - BS903 A1 

Linjär krympning 0,5 % - 

Värmeledning 2,30 W/mK - 

Värmeutvidgningskoefficient, volym 493 ppm/°C - 

Värmeutvidgningskoefficient, linjär 164 ppm/°C - 

Min arbetstemperatur -50 °C - 

Max arbetstemperatur +220 °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 1E + 14 Ω.cm ASTM D-257 

Dielektrisk hållfasthet 20 kV/mm ASTM D-149 

Dielektrisk konstant @ 1 MHz 4,90 - ASTM D-150 

Förlustfaktor @ 1 MHz 0,9E-3 - ASTM D-150 

Elektriska egenskaper 

Egenskaper före härdning Värde Enhet Testmetod 

Färg grå - - 

Konsistens grå pasta - - 

Dammtorr, +23°C, 65% RF 4 min - 

Härddjup 3mm, +23°C, 65% RF <8 tim - 

Viskositet 350000 mPa.s - 

Angivna värden 
 

Alla värden är endast typiska och skall inte användas som specifikationer. 

 Värde Enhet Test metod 

Koppar 3,60 kg/cm² ASTM D 1002 

Aluminium 7,15 kg/cm² ASTM D 1002 

Rostfritt stål 304 2,98 kg/cm² ASTM D 1002 

Vidhäftningstest (överlappning ASTM D 1002) 

Not 
 

Kunder rekommenderas att utföra egna tester på rena, avfettade ytor för att säkerställa att tillfredställande vidhäftning 

erhålls. Spänningssprickor kan fås på vissa typer av polykarbonat. Kunden bör testa för att utesluta denna risk.  


