
Produktinformation

SG 500

• Temperaturområde: -50 / +150°C

• Värmeledande. 

• Låg evaporationshastighet.

• Bra dielektriska egenskaper. 

• Låg basoljeutblödning vid förhöjda 
temperaturer. 

Värmeledande silikonfett

Produktbeskrivning
SG 500 är ett silikonbaserat fett med god värmeled-
ningsförmåga. Denna egenskap tillsammans med ett lågt 
fuktinnehåll och ett lågt innehåll av metalliska förore-
ningar gör den lämplig som värmeledningspasta för 
många applikationer inom elektronikindustrin. 

Viktiga egenskaper:

- Värmeledande. 
- Låg evaporationshastighet.
- Bra dielektriska egenskaper. 
- Låg basoljeutblödning vid förhöjda temperaturer. 

Användningsområden
SG 500 har en ganska mjuk konsistens och hög extru-
deringsgrad vilket underlättar applicering via injektions-
spruta i trånga spalter. Detta gör att den kan användas 
vid montering av halvledarkomponenter på kylkompo-
nenter, vilket fyller igen luftspalter mellan ojämna motgå-
ende ytor. I denna applikation kan produkten användas 
tillsammans med elektrisk isolerande glimmerbrickor 
utan att öka det elektriska läckaget. Vid användning i 
ett halvledarhölje ger den ett utmärkt chockskydd för 
dioder och ger skydd mot oavsiktlig förorening av dessa 
innan de gjutits in. 

Applicering
Mindre ytsprickor i SG 500 efter lång tids lagring är inget 
fel, utan typiskt för denna typ av produkt. Dessa försvin-
ner så snart som ytan påverkas. Om sprutor ska fyl-
las för injektion av produkten, bör man undvika inneslut-
ning av luft. All utrustning som används för att hantera 
produkten kan enkelt rengöras med lacknafta eller andra 
kolvätebaserade lösningsmedel. En produkt från: 
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Förpackningar
På förfrågan. 

Lagring och lagringstid
Lagringstid är min 24 månader i oöppnade originalpatroner.
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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 Värde Enhet Testmetod

Konsistens pastös - - 

Färg  vit - -

Specifik vikt 2,3 - -

Viktförlust, 30 tim @ +200°C 0,2 % -

Oljeutblödning, 30 tim @ +200°C 0,2 % -

Min arbetstemperatur -50 °C - 

Max arbetstemperatur +150 °C -

Värmeledningsförmåga 0,77 W/mk -

Dielektrisk hållfasthet @ 1MHz 10,92 kV/mm -

Dielektrisk konstant @ 1 MHz 4,3 - ASTM D-150

Volymmotstånd 1,1E+15 Ω.cm BS 6233

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

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 försäk-
ran eller garanti för produktens funktion 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 för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.


