
Topniki

1. AG Topnik G5

Przeznaczenie:

Ciekły, bezkalafoniowy, średnio aktywny topnik typu 2.2.3 A wg ISO 9454-1, który jest

alkoholowym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do wysokotemperaturowego (300-

400oC ) cynowania i lutowania elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi oraz lutowania

elementów srebrzonych i cynowanych. 

Charakterystyka fizykochemiczna: 

baza topnika - alkoholowy

wygląd - przeźroczysta ciecz

zapach - ostry alkoholowy

rozpuszczalność w wodzie - częściowa, mętnieje pod wpływem zimnej wody

inne rozpuszczalniki - większość rozpuszczalników organicznych

aktywność metodą statyczną w temperaturze 250°C – pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 135 mm2

zawartość halogenków - 0 % 

PH ( 1% roztwór wodny ) - 6,4

zawartość substancji nielotnych - 19 % 

Gęstość w temp. 20°C - 0,86 g/cm3

Instrukcja użytkowania ( Stosowanie) :

Topnik nanosimy na elementy cynowane i lutowane dowolnymi, dostepnymi sposobami. Zaleca się
aby pozostałości zmywać alkoholem etylowym lub izopropylowym.

2. AG Topnik LP-1

Przeznaczenie:

Ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym

roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Bezpieczny

ekologicznie. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej

fali spoiwa w montażu powierzchniowym. 

Właściwości fizykochemiczne:

wygląd -  przeźroczysty o barwie lekko słomkowej

zapach - ostry alkoholowy

rozpuszczalność w wodzie - częściowa z powstaniem osadu

inne rozpuszczalniki - toluen, etanol, metanol, heksan, 2- propanol

aktywność metodą statyczną w tem. 250°C  - pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 ≥ 206 mm2

zawartość halogenków - 0 % 

PH ( 1% roztwór wodny ) - 3,34

zawartość substancji nielotnych - 3,81 % 

Gęstość w temp. 20°C - 0,80 g/cm3

Instrukcja użytkowania ( Stosowanie) :

Topnik możemy nanosić na elementy lutowane metodą pianową, falą topnika, natryskiem,

zanurzeniem lub za pomocą pędzla. Pozostałości po tym procesie nie wykazują oddziaływania

korozyjnego i nie wymagają usuwania.



3. AG Topnik RF-800

Średnio aktywny topnik kalafoniowy, który doskonale zwilża powierzchnie Cu jak i PbSn.

Dodatkowo produkt nie wymaga zmywania. 

ZASTOSOWANIE: 

lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalniej oraz użytkowej, pobielanie końcówek

przewodów, montaż mieszany, lutowanie pasynkowanych powierzchni

 Opakowanie: 15 ml, 1l 

4. AG Topnik TK83

Przeznaczenie:

Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z

dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280oC. Zawartość części całych

24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowności.

Charakterystyka fizykochemiczna:

wygląd - ciecz o ciemnobursztynowej barwie

zapach - alkoholowo - żywiczny

rozpuszczalność w wodzie - mętnieje, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator

nierozpuszczalny

inne rozpuszczalniki - większość rozpuszczalników organicznych

aktywność metodą statyczną w tem. 250°C - pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 250 mm2

zawartość halogenków - 0,06 % 

zawartość substancji nielotnych - 24 % 

Gęstość w temp. 20°C - 0,86 g/cm3

Instrukcja użycia ( Stosowanie ):

Topnik nanoszony zostać może na płytki drukowane metodą pianową, falą topnika, przez

zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania

korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania. W przypadku gdy jest to wymagane

pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub

izopropylowym. 

5. AG Topnik TS8

Przeznaczenie:

Ciekły, bezkalafoniowy, wysoko aktywny topniki typu 3.2.1 A wg ISO 9454-1, stanowiący

mieszaninę związków nieorganicznych i organicznych. Przeznaczony do lutowania elementów z

różnego rodzaju stali (w tym kwasoodpornej) oraz elementów ze stopów chromo nikielowych.

Charakterystyka fizykochemiczna: 

wygląd - przeźroczysta ciecz, lepka

zapach - ostry, drażniący

aktywność metodą statyczną w tem. 250°C  - pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 140 mm2

PH ( 1% roztwór wodny ) - 1,2

Gęstość w temp. 20°C - 1,27 g/cm3

Instrukcja użytkowania ( Stosowanie) :

Topnik nanosimy dowolnymi, dostępnymi sposobami. Pozostałości topnika są korozyjne i

bezpośrednio po lutowaniu należy je zmyć najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą ( temp. ok

50°C )


