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Lim för photovoltaic

ACC har lim som är särskilt väl lämpade för applikationer 
som finns inom solenergi och solcellsmarknaden. Dessa 
material är neutral härdning med utmärkt vidhäftning till 
de substrat som används i PV tillverkning

Silcoset-serien

Varumärket Silcoset är  ett erkänt kvalitetsmärke godkänt 
av Rolls-Royce Aerospace, MOD och BAE.

! Hög temperaturstabilitet

! Godkänd av Rolls-Royce, MOD

! Bra elektrisk isolering

! Resistent mot många oljor, kemikalier och 
lösningsmedel

! Utmärkt vidhäftning mot en mängd olika ytor

Värmehärdande

Öka produktiviteten med vårt platinahärdande lim som ger 
snabb genomhärdning (5-10 min) vid temperaturer mellan 
100°C och 150°C.

Livsmedelskontakt

ACC har flera tätningsmedel som kan användas i delar av 
livsmedelsproduktionen och som lämpar sig för vissa 
applikationer med livsmedelskontakt. För en mer detaljerad 
beskrivning av FDA:s regler se tekniska datablad.

Kvaliteter för elektronik

En serie icke-korrosiva lim speciellt framtagna för 
användning inom elektronikindustrin. Patenterad kemi ger 
ett brett spektrum av fysiska egenskaper för att kunna 
uppfylla de flesta applikationskrav

! Neutralhärdande, icke-korroderande

! Snabb härd- och dammtorrtid

! Hög temperatur +300°C 

! Flytande och pastösa

! Värmeledande 

! UL-certifierade kvaliteter 

! RTV och värmehärdande

Mil-A-46146B kvaliteter

Denna produktserie har testats för att uppfylla standarden 
Mil-A-46146B och har exceptionell hållfasthet vilket gör 
dem idealiska för de mest krävande applikationer.

! Neutralhärdande icke-korrosiva

! Hög hållfasthet

! Snabb härd- och dammtorrtid

! Brett temperaturområde -60°C till +316°C

! Flytande och pastösa

1-komponents lim/tätning
ACC Silicones har över 20 års erfarenhet av tillverkning av 1-komponents lim för 
applikationer med höga krav. Med hjälp av olika härdsystem, kan modifieringar göras 
avseende reologi eller flödes-egenskaper, hårdhet, elasticitet, härdhastighet, 
extruderingshastighet och kompatibilitet med ytor.

Kundgrupper:

Aerospace, elektronik, automotive, solceller, belysning & LED, livsmedel, offshore, bygg, 
textil, läkemedel, marin, solenergi, spårbunden trafik, verkstad.

Typiska applikationer: 

Limning, flytande packning, FIPG, tätning, anti-slip för kirurgiska apparater & trikåer, 
elektrisk isolering, miljöskydd, beläggningar, vibrationskontroll



Produkter för gjutning och inkapsling

Moderna elektroniska komponenter kräver skydd mot vibrationer, svåra 
miljöförhållanden och höga temperaturer. ACC Silicones har ett mycket brett program 
med produkter som inte bara  erbjuder dessa skydd utan även leder bort värme och 
överför ljus. 

För allmän ingjutning och inkapsling av elektroniska komponenter har ACC ett brett 
produktsortiment. Produkter med olika hårdhet möjliggör noggrant urval för att säkerställa 
att komponenter  inte skadas av termisk expansion under extrem temperaturcykling

Produkter:

! Godkänd enligt UL 94 V-0

! Opaka och optiskt klara 

! Olika hårdhet 

! RTV och värmehärdande 

! Höga temperaturer +300°C

Silikongeler

Silikongeler spelar nu nyckelroller inom många belysnings- och elektronikapplikationer. 
Deras mjuka och tåliga konsistens ger skydd mot vibrationer och stötar utan att 
påverka känsliga komponenter. Optiskt klara geler med högt brytningsindex förbättrar 
ljustransmission i LED och solcellsmoduler.

Egenskaper silikongeler:

! optiskt klar

! Låg viskositet

! RTV och värmehärdande

! Värmeledande

                         Värmeledande produkter

Överföringen av värme från känsliga komponenter är ett viktigt konstruktionskrav i 
många elektroniska applikationer. ACC Silicones tekniker har utvecklat ett brett 
sortiment av värmeledande produkter som kan användas för limning, tätning och 
inkapsling av komponenter.

                             Produkttyper & egenskaper:

! Höga W/mK-värden

! Lim

! Gjutmassor

! Spaltfyllningsmedel

! Icke-härdande pastor

! RTV och värmehärdande

! 1- & 2-komponents
!

Konforma beläggningar

Vårt sortiment av skyddsbeläggningar för kretskort inkluderar akryler och silikoner. 
Rumstemperatur härdande silikonbeläggningar med 100% fasta ämnen är 
miljövänliga och härdar utan dyrbara ugnar

Produktegenskaper

! Låga viskositeter

! UV-spårämne för visuell identifiering

! Lösningsmedelsfria

SILCOTHERM®

SILCOTHERM®



Sachetpåsar

Sachetpåsar är enkla och ekonomiska att använda för användare som vill undvika vågar 
och blandningsutrustning. Tag bort låsningen, blanda och applicera.

Fördelar

! Ingen blandningsutrustning

! Garanterat rätt blandningsförhållande

! Renlig och enkel att använda

! Minimalt med avfall

Lim i 2-K patroner

ACC Silicones tillverkar 2-komponents lim som levereras i 10:1 patronsystem. Silikonen 
blandas noggrant i en statisk mixer via en doseringspistol.

Fördelar

! Snabba härdtider

! Robust pistol

! Garanterat rätt blandningsförhållande

! Rena och enkla att använda

Silikonfett

Silikonfett är mycket långlivade och kan användas för att smörja gummi, plast och 
metall mot gummi- eller plast. De ger utmärkt skydd mot fukt och andra svåra 
miljöförhållanden och högspänningsisolering. Vissa är godkända för användning i 
flyg-, MOD och med dricks- vatten.

! High Voltage Isolering

! Värmeledande

! Vatten av dricksvattenkvalitet 

! NATO Godkänd

Silikonprimers

För svåra ytor/material eller mycket krävande driftsförhållanden rekommenderas 
användning av en lämplig primer för att förbättra vidhäftningen. ACC Silicones har 
tagit fram en heltäckande guide för val av  primer och tätningsmedel och denna är 
fritt tillgänglig på begäran eller via vår hemsida.

ACC Primers kan användas med följande material

! 1- & 2-komponents silikonelastomerer

! Additions- och kondensationshärdande system

! De flesta plaster, trä, metaller och glas



www.acc-silicones.com
E-mail: info@acc-silicones.com

Italy

Treco s.r.l.

Via Romagna 8

Sesto Ulteriano (MI) 20098

Milan, Italy

Tel: +39 02 988 0913

Fax: +39 02 9828 0413

Germany

Pommernstrasse 12

53119 Bonn

Germany

Tel: +49 (0)228 2497371

Fax: +49 (0)228 2497372

Czech Republic

Turanka 115

627 00 Brno

Czech Republic

Tel: +420 532 123 258

Fax: +420 532 123 259

Other ACC Companies

Quantum Silicones Inc, Richmond, Virginia, USA

Siovation Inc, Atlanta, Georgia, USA

ACC Silicones har tillverkat silikonprodukter i över 35 år

ACC Silicones har tillverkat silikonprodukter i över 35 år och har skaffat sig ett rykte att producera högkvalitativa 
produkter godkända för krävande applikationer inom t.ex. flygindustrin. Mycket av ACC:s utvecklingsarbete har varit 
fokuserat på elektriska och elektroniska applikationer gällande beläggningar, värmeledande produkter och icke 
korroderande tätningsmedel. Vårt kundorienterade utvecklingsprogram och vår flexibla produktionsanläggning gör det 
möjligt att följa med i dagens moderna produktionsmetoder och konstruktionskrav. Kvalificerad och erfaren teknisk- och 
marknadspersonal finns alltid tillgänglig för besök hos kunder och för rådgivning avseende produktval och 
produktionsmetoder. ACC Silicones har under senare år växt och inkluderar nu teknisk utveckling och 
produktionsanläggningar i Storbritannien, Europa och USA. Vår expertis omfattar alla delar av 1- och 2-komponents 
RTV-silikoner med ett starkt fokus på applikationsorienterade lösningar.

Specialanpassade produktionsanläggningar

Våra flexibla anläggningar baserade på batchproduktion gör att vi kan 
erbjuda produkter som motsvarar mycket specifika applikationskrav. 
Med förbehåll för kommersiella avvägningar kan 
vi skräddarsy produkter och justera följande egenskaper.

! Reologi: pastösa konsistenser till låga, flytande 
viskositeter

! Härdhastighet och skinnbildningstider

! Värmeledningsförmåga

! Hårdhet

! Färg

! Användningstemperatur

! Härdsystem

! Förpacknings- och leverans system

UK   

ACC Silicones Limited

Amber House, 

Showground Road

Bridgwater, TA6 6AJ

Tel: +44 (0) 1278 411411

Fax: +44 (0) 1278 411444
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