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Pájecí pasta NC 559-AS            
 
Klasifikace J-STD004:   ROL0          Klasifikace  ISO 9454 : 1.1.3 C 

 

Olovnatá pájecí pasta nevyžadující čištění s obsahem slitiny Sn62Pb36Ag2.  

Pájecí pasta NC 559-AS je navržena pro technologii tisku malých roztečí. Poskytuje široké procesní okno 
s vynikajícími vlastnostmi při tisku a smáčení. Životnost produktu na šabloně eliminuje plýtvání pájecí pasty. 
 

• olovnatá 
• bezoplachová  
• bezhalogenová 
• výborná definice tisku 
• vynikající charakteristiky smáčení pro většinu deskových 

úprav 
• nízká tvorba pórů 
• dlouhá životnost na šabloně 
• široké procesní okno  
 

Fyzikální vlastnosti 
Parametr  

Specifické použití: SMT technologie – malé rozteče 

Způsob aplikace: šablonu, dispenzor 

Oplachování: bezoplachová 

Tavidlo:  

Kategorie ISO 9454: 1.1.3 C 

Klasifikace J-STD004: ROL0 

Obsah tavidla (%): 13 

Obsah pryskyřice: ANO 

Obsah halogenidů: NE 

Slitina: Sn62Pb36Ag2 

Obsah kovu (%): 87 

Velikost pájecího prášku (µm): 25 – 45 (třída 3) 

Bod tavení (°C) : 179  

 

Testy Specifikace Výsledek 
Měděné zrcadlo IPC-TM-650: 2.3.32 vyhovuje 
Chromstříbrný test  

IPC-TM-650 2.3.33 
vyhovuje 

SIR test IPC-TM-650 2.6.3.3 2.66E+10  vyhovuje 
Lepivost IPC-TM-650: 2.4.44 35 g 
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Aplikace 
 
Níže jsou uvedeny obecné pokyny pro optimalizaci tisku přes šablony. Na základě požadavků daného 
procesu může dojít k jejich úpravě. 
         Rychlost tisku:    20 - 100 mm/sec 
         Tlak na stěrku:    0,2 – 0,7 kg/palec  ostří 
         Čištění šablony:  po každých 10-25 tiscích nebo dle potřeby 
 
Životnost na šablon ě : 
> 8 hodin @ 30-45% relativní vlhkosti a 22 až 25°C 
~ 4 hodin @ 45-70% relativní vlhkosti a 20 až 25°C 
 
Doporu čený profil: 
Profil A byl navržen tak, aby sloužil jako výchozí bod pro optimalizaci procesu při použití pasty NC-559-AS. 
Zvolená rychlost (-) 2-4 ° C / sekundu je ideální pro vytvoření jemné struktury zrn, aniž by se riskovalo 
poškození tepelně citlivých komponent.          
 
 

 
 
 
Profil B je možno použít pro smáčení až dvou minut při teplotě 155 ° C. Toto může pomoci minimalizovat 
vznik pórů při osazování BGA. Delší čas umožní uvolnění plynu z rozpouštědlových složek pájkové pasty 
před reflow. 
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Čištění  

Pájecí pasta NC 559-AS je kalafunová nízko aktivovaná pájecí pasta, jejíž zbytky nemusí být čištěny.  
Pokud speciální operace vyžadují čištění, je možno použít standardní čisticí postupy. Ruční čištění může 
být provedeno použitím 99% isopropylalkoholu (IPA).  

Bezpečnostní opat ření při manipulaci 
Pájecí pasta NC 559-AS je klasifikována jako nebezpečná. Způsobuje vážné podráždění kůže. Může 
způsobit poškození reprodukčních schopností. Je nebezpečná pro životní prostředí. Používejte ochranné  
pracovní pomůcky. Bezpečnost práce je popsána v samostatném bezpečnostním listě. 

Skladování 
Pájecí pasta by měla být skladována při teplotě mezi 3-8 ° C pro zachování trvanlivosti 6 měsíců. 
Neotevřená pájecí pasta skladovaná při pokojové teplotě 25 °C bude mít životnost 1 měsíc . 
Stříkačky/kartuše by měly být uloženy v ledničce svisle špičkou dolů.  
Před otevřením je nutné nádoby ponechat při pokojové teplotě alespoň 4 - 8 hodin, aby nedošlo ke 
kondenzaci vlhkosti na povrchu pájecí pasty. 
Použitou pájecí pastu uchovejte řádně uzavřenou. 
Pájecí pasta nesmí  zmrznout !!! 

 

Balení 
Kartuš/stříkačka   - hmotnost 35g  

 

      Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o.   Výrobce: AMTECH solder 

Technický list slouží pouze pro informační účely. Nezbavuje zákazníka z odpovědnosti ověřit si, zda jsou produkty 
vhodné pro použití v daném zamýšleném procesu nebo pro daný účel. 

 


