
Produktinformation

SE 2003

• Temperaturområde: –50 till +250°C.

• Härdar i rumstemperatur.

• Neutral och icke korrosiv.

• Mycket bra värmeledningsförmåga.

Värmeledande, silikonbaserad ingjutningsmassa

Produktbeskrivning
SE2003 är ett 2-komponents silikongummisystem 
speciellt utvecklat för inkapsling av elektroniska  
komponenter.
Gummit ger ett bra skydd mot slagpåverkan och kan 
användas i applikationer där låg brandrisk är ett krav. 
Produkten härdar till en hård elastomer med medel 
till hög modul som kan repareras. Komponenterna har 
relativt låg viskositet och blandas 1:1. 

Viktiga egenskaper:

- Härdar i rumstemperatur.
- Neutral och icke korrosiv.
- Mycket bra värmeledningsförmåga.

Applicering och härdning
VIKTIGT: SE2003 innehåller en platinabaserad kataly-
sator. Stor försiktighet skall iakttas vid användning av 
automatiska doseringsutrustningar. Säkerställ att utrust-
ningen inte är förorenad av rester av hydridinnehållande 
gummirester då detta kan ge härdning. Vid tveksamhet 
bör utrustningen noggrant rengöras med ett kolväteba-
serat lösningsmedel eller en silikonolja.

Blanda Del A och del B noggrant för att få en homogen 
produkt. Placera del A och B i viktförhållandet 1:1 i en 
ren plast– eller metallbehållare. Behållaren skall rymma 3 
gånger större volym än den blandade mängden. Blanda 
tills färgen är homogen. Avgasa blandningen intermit-
tent mellan evakueringarna. Blandningskärlet skall vara 
3ggr större än den blandade volymen för att undvika 
spill under denna del av processen. Vid användning av 
automatdosering med statisk mixer skall avgasning göras 
innan applicering. Rekommenderat vakuum är 30-50 bar 
under 5-10 minuter. Utför själva gjutningen med hjälp av 
självfall eller injektionsgjutning. 
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Info härdning
Stor försiktighet måste iakttas vid hantering och blandning 
av alla additionshärdande silikonsystem. Alla verktyg och 
behållare som används vid blandningen måste vara rena och 
tillverkade i material som inte påverkar härdsystemet. Härd-
processen kan bromsas genom närvaron av kväve, svavel, 
fosfor, arsenik, organiska katalysatorer, PVC-stabilisatorer 
och epoxyhärdare. T.o.m. kontakt med material innehållande 
dessa ämnen som mockuplera, svavelvulkade elastomerer, 
kondensationshärdade silikoner, lök och vitlök kan bromsa 
härdprocessen.

Härdning
Följande tabell ger en bild av härdhastigheten hos SE2003 vid 
olika temperaturer. Produkten bör blandas i en temperatur 
på +15-25°C för att säkerställa tillräckligt lång arbetstid för att 
hinna med avgasning och hantering. Arbetstiden kan förläng-
as till flera timmar genom att kyla komponenterna.

Temperatur, °C Max härdtid
+25  24 tim
+100  30 min

Förpackningar
Finns i ett antal olika förpackningar. Kontakta oss för mer 
information.
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Teknisk data

Egenskaper före härdning Värde Enhet Testmetod

Färg del A vit - -

Färg del B röd - -

Konsistens trögflytande vätska - - 

Viskositet del A 40000 mPa.s Brookfield

Viskositet del B 30000 mPa.s Brookfield

Viskositet katalyserad 35000 mPa.s Brookfield 

Arbetstid* 120 min -

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

 Värde Enhet Testmetod

Färg tegelröd - -

Draghållfasthet 3,30 MPa BS903 A2

Brottöjning 40 % BS903 A2

Youngs modul 16,90 MPa -

Rivhållfasthet 3,21 kN/m BS903 A3

Hårdhet 80 Shore A ASTM D 2240-95

Linjär krympning 0,1 % -

Värmeledning 1,27 W/mK -

Värmeutvidgningskoeff., volym 465 ppm/°C -

Värmeutvidgningskoeff., linjär 155 ppm/°C -

Min arbetstemperatur -50 °C -

Max arbetstemperatur +250 °C AFS 1540B 

* = Uppmätt @+23±2°C och 65% RF.
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Riskupplysning
För närmare information - se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen gällande vår kunskap 

och forskning. Den kan dock inte tas som en försäkran eller garanti för produktens funk-

tion i enskilda applikationer. Innan kunden köper våra produk-ter måste han därför själv 

försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar 

sig i varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss 

därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna 

information.

Elektriska egenskaper

 Värde Enhet Testmetod

Volymmotstånd 2,53E +16 Ω.cm ASTM D-257

Ytmotstånd 1,76E+16 Ohm ASTM D-257

Dielektrisk hållfasthet 22,5 kV/mm ASTM D-149

Dielektrisk konstant @ 1 MHz 6 - ASTM D-150

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

Vidhäftning
Ej självlimmande.

Brandfarlighet
EJ klassad enligt UL94 V-0.


