
 

AI 1/1: Procesní pokyny pro krycí laky ELPEGUARD® 

(tenkovrstvé) 

Tento aplikačně - informační list obsahuje detailní a rozsáhlé informace, které jsou důležité pro bezpečnou a 

spolehlivou práci s konformními laky ELPEGUARD® a pro dosažení optimálního výsledku lakování. 

Z pracovních důvodů je nezbytné se řídit různými doporučeními. V těchto případech musí být výsledky lakování 

ověřeny provedením kvalifikační zkoušky. 
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Obecné informace 

Krycí laky ELPEGUARD® se používají k ochraně a izolaci sestavených PCB, tak, aby splnily vyšší požadavky 

na spolehlivost a životnost. Mají předpoklad pro velmi dobrou odolnost vůči vlhkosti, kondenzaci a vynikající 

ochranu proti korozi (například elektro-korozi a migraci).  

Kompletní výroba, celý proces výroby sestavy, tedy nejen konformní lak, musí být optimalizovány tak, aby byla 

zajištěna jejich funkční spolehlivost a dlouhá životnost za stanovených podmínek. Volba základního materiálu, 

pájky, rozložení DPS a proces pájení značně přispívá k odolnosti DPS vůči klimatickým vlivům. 

Nicméně ochranné lakování je jedním z rozhodujících faktorů v tomto procesu. Pro realizaci vysoce účinného 

konformního lakování jsou důležité následující kroky:  

 odstranění zbytků, které mohou mít vliv na adhezi a izolační vlastnosti 

 spolehlivé a bezchybné zpracování  

 kompletní vytvrzení pro dosažení optimálních izolačních vlastností  
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Schéma základního výrobního toku 

 

Pro procesní kroky lakování, odvětrání a sušení / vytvrzování je třeba definovat specifické parametry pro daný 

proces, které musí být přizpůsobeny individuální jednotce při kvalifikaci procesu a výsledku lakování.  

Jestliže, druhá strana má být lakována hned po první straně, je třeba aplikovat vrstvu na první straně, tak aby se 

zabránilo odkapávání laku, a potřebné úsilí pro čištění zařízení bylo minimalizováno.  

Při kvalifikaci nátěrového systému musí být sestavy testovány za podmínek pozdějšího provozu, z důvodu 

potvrzení vhodnosti konformního laku pro konkrétní aplikaci. Prosím, berte na vědomí doporučení uvedené v 

části "Předčištění". 
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Kvalifikační zkoušky musí být prováděny pouze po dokončeném sušení/vytvrzování (odpovídající doporučení 

pro načasování testů jsou uvedena v technických listech u jednotlivých konformních laků).  

Příprava lakování 

Před aplikací se krycí laky ELPEGUARD®, a nezbytné ředidlo, musí přizpůsobit pokojové teplotě. Nádoby s 

produkty, které mají být zpracovány další den, by měly být přeneseny do místnosti, kde je teplota stejná jako v 

místnosti pro zpracování. 

Úprava pracovní viskozity 

Každý aplikační proces vyžaduje speciální pracovní viskozitu pro optimální výsledek lakování. Pro téměř 

všechny řady konformních laků jsou úpravy viskozity připravené k použití a k dispozici, také byly upraveny pro 

různé způsoby lakování a laky mohou být zpracovány v dodaném stavu. 

Jako alternativa, pracovní viskozita může být nastavena přidáním specifického ředidla a smícháním homogenně 

s lakem. Název ředidla, který může být použit, je uveden jak v odpovídající technické zprávě o konformním 

laku, tak na etiketách výrobků. 

 Zkoumejte procesní parametry uvedené v tabulce 1. Doporučení se liší od těch, které jsou uvedené v tabulce 

1, a lze je nalézt v odpovídající technické zprávě o konformním laku. 

 Kontrolujte viskozitu pravidelně, aby se zajistila opakovatelná tloušťka vrstvy. 

Tabulka 1: Procesní parametry pro ELPEGUARD® konformní 

laky (není-li v technické zprávě uvedeno jinak) 

Proces aplikace 

 

Procesní viskozita 

Čas průtoku při teplotě zpracování 

Procesní teplota 

DIN 53 211 * 4 mm 

průtokový pohárek 

ISO 2431 5 mm 

průtokový pohárek 

Kartáčování 30-40 s 39-54 s 20-30 ° C 

Máčení 20-30 s 24 -39 s 20-30 ° C 

Automatické selektivní 

metody lakování 

Nejsou k dispozici žádné obecné údaje; prosím optimalizujte parametry pro dané 

zařízení provedením předběžných zkoušek; kontaktujte naše technické oddělení, 

pokud potřebujete pomoci. 

* Pracovní teplota by měla být alespoň 5 °C pod bodem vzplanutí. 

Měření viskozity dobou průtoku se provádí následujícím způsobem za použití průtokových pohárků podle DIN 

53 211 nebo ISO 2431: 

 Umístěte průtokový pohárek na plnící stojan/stativ nebo na temperovanou kádinku tak, aby horní hrana byla 

dokonale vyrovnaná.  

 Prstem zakryjte ústí pohárku k utěsnění. 

 Pohár zcela naplňte lakem. 

 Tlačte skleněnou deska na pohárku tak, aby se přebytek produktu rovnoměrně přenesl i do vnějších okrajů 

pohárku a pohárek se uzavřel. Vyjměte skleněnou desku směrem vzhůru. 

 Uvolněte prst z ústí pohárku současně se spuštěním stopek. 

 Zastavte měření času, jakmile se kapalný tok poprvé přeruší. 

Naměřený čas je čas průtoku v sekundách. 

 Proveďte měření třikrát a zprůměrujte naměřené hodnoty 

Je-li lak zpracováván při teplotě nižší, než je uvedená teplota zpracování, doba sušení může být delší a viskozita 

se výrazně zvyšuje tj., lak se stává viskózní, takže je velmi obtížné ho zpracovat. Když přidáváme ředidlo, 

snižuje se obsah pevných látek a vrstva se ztenčuje. 
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Teploty vyšší než uvedené způsobí, že viskozita se sníží tak, že lak bude příliš rychle vysychat. V důsledku toho 

lak již nemá optimální průtok a tvorba filmu začne příliš brzy. Vzduch pod složkami nemůže uniknout. 

Obrázek 1 ukazuje vztah mezi viskozitou laku (čas průtoku) a teploty a množství ředidla přidaného (na základě 

viskozity v dodaném stavu) pomocí konformního laku ELPEGUARD® SL 1301 ECO-FLZ jako příklad. Na 

požádání Vám rádi poskytneme diagramy viskozity jiných lakovacích systémů. Jedno názorné schéma viskozity 

lze najít v každé technické zprávě. 

Po přidání 20% ředidla z celkové hmoty je směšovací poměr mezi konformním lakem a ředidlem 4: 1. 

 

Obr. 1: Závislost doby průtoku konformního laku ELPEGUARD® SL 1301 ECO-FLZ na přidávání 

ředidla V 1301 ECO při různých teplotách 

Předčištění 

Nečištěná, nelakovaná deska s plošnými spoji může později způsobovat časté poruchy při provozu v 

klimatickém zatížení, protože tavidlo, zbytky pájecí pasty nebo jiné nečistoty mohou vytvořit systém elektrické 

vodivosti spolu s vlhkostí/kondenzací vlhkosti. Konformním lakováním takovýchto desek lze dosáhnout 

mnohem lepší odolnosti vůči povětrnostním vlivům za předpokladu, že budou dodrženy následující body: 

 Optimalizujte proces pájení s ohledem na množství toku prostředků a/nebo zbytků pasty, které zůstaly na 

desce s plošnými spoji. 

 Pokud je to možné používejte pájecí pastu, kde je bod měknutí generovaných zbytků vyšší než maximální 

provozní teplota 

 

Dosáhnout obzvláště výkonné vrstvy laku a dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům sestav doporučujeme 

povrch desek vyčistit před konformním lakováním: 

Jakýkoliv typ iontového znečištění může mít vliv na elektrické vlastnosti, a to zejména za drsných klimatických 

podmínek. Tavidlo, zbytky pájecí pasty nebo jiné nečistoty mohou vést k problémům smáčení, omezují 

přilnavost k podkladu, a způsobí, že se konformní lak rozpustí. Vzhledem k tomu, že krycí laky 

ELPEGUARD®, stejně jako všechny polymery, jsou propustné vodní párou, tak se může pára šířit skrz vrstvu 

laku. Tento proces je obzvláště kritický v případě hygroskopických nečistot na povrchu PCB. Bublinkami pod 

komponenty, nebo v oblastech, kde konformní lak vykazuje špatnou přilnavost, vodní pára může kondenzovat. V 

kombinaci s vodou, zbytky tavidla tvoří systém elektrické vodivosti. V závislosti na rozložení PCB (např. 

rozdíly potenciálů mezi sousedními vodiči) může mít za následek elektrochemickou migraci, korozi nebo 

vyvolanou korozi šířit pod konformním lakem. V každém případě, absorbovaná vlhkost, v důsledku 

kontaminace, sníží povrchový odpor a tím i izolační odpor. 
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Tavidlo/zbytky pájecí pasty se mohou hromadit na nebo kolem pájecí podložky. V závislosti na tepelném 

zatížení, a to zejména v tepelném stresovém cyklu, takové pryskyřičné zbytky mohou vést k fixaci, zabarvení 

nebo ke vzniku trhlin v řetězci pasty pryskyřice. Tyto trhliny jsou potenciální slabá místa v případě vystavení 

vlhkosti. Konformní lak a tím i ochranný účinek může být odpovídajícím způsobem snížen. Je tedy nezbytné 

provést vhodné testy kompatibility s ohledem na očekávané tepelné zatížení. 

 Proto, kde je to možné odstraňte všechno tavidlo, zbytky pájecí pasty nebo jiné nečistoty ze sestavy, aby 

bylo dosaženo optimálního účinku smáčení, přilnavosti konformního laku a izolační vlastnosti, nebo 

zajistěte, že dosáhnete požadovaných vlastností i bez čištění provedením vhodných zkoušek, zejména s 

ohledem na očekávané zatížení vlhkostí a napětím používaném v provozních podmínkách. 

Mezi vhodné testy kompatibility patří např. rychlé testy cyklu teploty, klimatické zkoušky při vysokých 

teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu. Pro tento účel, pokud je to možné, by sestavy měly být testovány v 

praktických podmínkách (například provozní napětí, výpadku napájení, montážní poloze). Pro oba testy, byste 

měli zvolit maximální teploty, aby sestava byla nechráněna pozdějšímu provozu. Kromě toho jedna nelakovaná 

sestava by měla být testována paralelně. Po dokončení klimatických testů by měly být plochy desek plošných 

spojů zkoumány po známkách koroze. 

 Vždy odstraňte tavidlo nebo jiné nečistoty v kritických aplikacích.  

 Vždy zkontrolujte sestavu své sériové výroby po lakování a sušení/vytvrzování v provozních podmínkách, 

takže sestavy budou neustále pod dohledem.  

Někdy se vyskytuje nesmáčivost na součástkách SMD navzdory předčištění. Taková nesmáčivost je způsobena 

zbytky separačních prostředků, které mají nízké povrchové napětí (jako například silikony) a používají se při 

výrobě součástek. 

 V tomto případě se prosím obraťte na výrobce SMD součástek. 

Na přání Vám sdělíme příslušné kontakty pro procesy předčištění a klimatické zkoušky. 

 

Zvláštní poznámky pro lakování povrchů s bezoplachovým tavidlem 
Množství zbytků tavidla by měly být nízké, jak jen to je možné. 

 S ohledem na velké množství tavidel k dispozici na trhu, je třeba provést vhodné testy, aby se zajistilo, že 

bude dosaženo požadovaných vlastností, zejména s ohledem na očekávané zatížení vlhkostí a napětím v 

konečném aplikačním prostředí. 

Rozhodnutí o odstranění bezoplachových tavidel by mělo být učiněno až po provedení klimatických testů, 

přičemž DPS musí být zkoušena v praktických podmínkách (např. pod provozním napětím, při výpadku 

napájení, v montážní poloze apod.). Po dokončení klimatických testů je povrch desky plošných spojů 

kontrolován na známky koroze. 

Zejména slučitelnost s teplotou a/neboje třeba ověřit cyklické tepelné namáhání větší než 100 °C, protože velké 

množství nečistých zbytků tavidel má sklon k fixaci nad 100 °C. 

 Vždy odstraňte nečisté tavidlo při kritických aplikacích. 

V případě ponoru můžou zbytky bezoplachového tavidla na povrchu PCB způsobit problémy z jiného důvodu: 

Tavidlo je smyto z DPS rozpouštědlem, obsaženém v laku a zůstane v ponorné lázni. A tím se bude tavidlo 

hromadit v laku. DPS, které jsou lakovány konformním lakem, jsou kontaminovány tavidlem, a můžou 

vykazovat elektrochemickou korozi, když voda prostupuje skrz vrstvy laku, tvoří elektricky vodivý systém spolu 

s tavidlem. 

 Čistěte máčecí nádrž častěji a naplňte ji čerstvým produktem při natírání nevyčištěných sestav. 

 

Zvláštní poznámky pro lakování povrchů odolných pájce 
Občas dostáváme dotazy od uživatelů našich konformních laků, kteří hlásí o tzv. dutinách v konformním laku na 

nepájivém povrchu, které jsou v těchto případech popisovány jako  ,,rybí oči" nebo ,,žabí oči ", nebo dokonce 

jako ,,bušící efekt" v případě silného nahromadění. Je pravidlem, že tyto  ,,dutiny v laku" mohou být způsobeny 

přítomností přísad obsahujících silikony v pájecích rezistech. Intenzivní předčisticí program je často pomocným 

řešením (viz. také část ,,předčištění").  
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Lakování 

 

Přečtěte si prosím pečlivě tuto technickou zprávu a publikace uvedené níže před použitím 

výrobku. Tyto listy jsou přiloženy prvním odesláním výrobku nebo vzorek 

 

Odpovídající bezpečnostní list obsahuje detailní informace a charakteristiky o bezpečnostních 

opatřeních, ochrana životního prostředí, doprava, skladování, manipulace a likvidace odpadu. 

 

Technická zpráva k ELPEGUARD® konformním lakům: Zde naleznete vhodné aplikační 

metody 

 

Technické informace TI 15/3 ,,Ochranná opatření při používání chemikálií včetně laků, 

odlitých sloučenin, ředidel, čisticích prostředků" 

 

Vzhledem velkému množství různých obměn je nemožné vyhodnotit celé spektrum (parametry, reakce s 

použitými materiály, chemické procesy a stroje) procesů a následných procesů ve všech jejich variantách. 

Parametry, které doporučujeme, je třeba vnímat pouze jako pokyny, které byly stanoveny v laboratorních 

podmínkách. Doporučujeme Vám určit přesné vymezení procesů v rámci svého produkčního prostředí, zejména 

pokud jde o kompatibilitu s Vaším specifickým navazujícím procesem, s cílem zajistit stabilní výrobní proces a 

produkty té nejvyšší možné kvality. 

Uvedené výrobkové údaje jsou založené na standardních podmínkách zpracování / testovacích podmínkách 

uvedených norem a musí být ověřena pozorováním vhodné zkušební podmínky týkající se zpracovaných desek 

plošných spojů.  

Neváhejte se obrátit na naše technické oddělení (ATD), pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete konzultaci. 

Bezpečnostní doporučení 
 Při použití chemikálií by měla být pečlivě dodržována společná bezpečnostní opatření. 

 Je nutné zajistit, aby odsávací jednotky větráků na pracovišti byly umístěny na úroveň zdroje výparů z 

rozpouštědla.  

 Také je nutné dávat pozor na národní směrnice nebo nařízení týkající se provozní bezpečnosti, jako je 

německé TRBS (technická pravidla pro provozní bezpečnost), a které se týkají manipulace s hořlavými 

kapalinami, jako například německý TRbF (Technická pravidla pro hořlavé kapaliny) nebo Evropské 

směrnice.  

 Ujistěte se, že používané zařízení je ve shodě s požadavky uvedenými v bezpečnostním listě. 

Při manipulaci se systémy na bázi rozpouštědla je naprosto nezbytné, v rámci zákonem 

předepsaných/potřebných opatření, posouzení nebezpečnosti, dodržovat příslušné předpisy pro ochranu 

před výbuchem (včetně příslušných národních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti, technické 

pokyny, harmonizované normy EN a směrnice EU a dále kterékoliv jiné uznávané technické předpisy, 

např. německé DGUV pravidlo 113-001). Klíčové fyzikální vlastnosti jednotlivých produktů mohou být 

převzaty z oddílu 9 ,,Fyzikální a chemické vlastnosti" z příslušných bezpečnostních listů. 

Když oxidační vytvrzovací nátěrové systémy přijdou do styku s atmosférickým kyslíkem, reakční teplo je 

generováno, tak že může vznítit čisticí hadry, filtry ve stříkacích kabinách napuštěné vrstvou laku a 

zbytky rozpouštědla nebo obdobné. 

 Sbírejte a uchovávejte znečištěné čistící hadry atd. v pevně uzavřených nehořlavých nádobách; poté 

odstraňte z operační místnosti, ažjsou práce dokončeny. 

 Při zpracování konformní laků je povinné dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných národních 

směrnic na ochranu proti výbuchu.  

 Při zpracování laků pomocí stříkání je povinné dbát na ochranná opatření, aby se zabránilo tvorbě 

směsi par rozpouštědel, které by mohly explodovat.  

http://www.peters.de/en/home
http://www.peters.de/home
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 Používejte vodou zavlažované postřikové kabiny, aby se zabránilo nebezpečí samovznícení filtračních 

vložek. Kromě toho, postupujte podle provozních a údržbových pokynů stříkací kabiny/výrobce 

vložek filtrů. 

Opatření na ochranu proti vlhkosti 
Konformní laky série ELPEGUARD® SL 1307 FLZ/4 a SL 1400 ECO-FLZ je třeba chránit před vlhkostí, 

když jsou zpracovávány, aby se zabránilo riziku rostoucí viskozity nebo vysušení inkoustu. 

 

Chránit proti vlhkosti 

 

 Při zpracování výrobku přijměte vhodná opatření, například použití suchého vzduchu. 

 Po práci doporučujeme očistit závity otevřených nádob čisticím prostředkem nebo  ředidlem určeným 

k produktu. Naplňte nádobu sušeným vzduchem a zapečeťte nádobu pevně. 

 

Otočením nádoby vzhůru nohama je zajištěno, že lak utěsní víko. Zejména jsou-li nádoby otevírány častěji, je 

nezbytné, aby byly naplněny suchým vzduchem. Opakované otevírání nádob snižuje trvanlivost. 

 

Doporučujeme nástroje z nerezové oceli a teflonem potažené hadice. 

 

Použití konformních laků ELPEGUARD®  
Pokud není v technické zprávě odpovídajícího laku uvedeno jinak, konformní laky ELPEGUARD® lze 

aplikovat ponorem, kartáčováním nebo pomocí automatickými selektivními nátěrovými jednotkami. Konformní 

laky pojmenované indexem S (např. ELPEGUARD® SL 1307 FLZ-S) jsou dodávány ve spreji. 

 Ujistěte se, že lakovaný povrch je čistý, odmaštěný a suchý (viz také bod ,,předčištění").  

Při zpracování konformních laků, by obecně měla být nanesena ne příliš tlustá vrstva (viz také bod ,,Aplikace 

příliš tlusté vrstvy/dvojitá vrstva"). Vrstvy na velkých plochách, pokud je to možné, musí být silné mezi 20 a 50 

µm, ale neměly by přesáhnout 100 µm na vodících komponentech (kónické otisky nohy). Tyto hodnoty mohou 

být dosaženy správným zpracováním a sušením/vytvrzováním. 

Vhodné měřicí nástroje tloušťky vrstvy jsou na bázi metody vířivých proudů. Na požádání vám rádi zašleme 

kontaktní adresy výrobců takových nástrojů.  

Klimatizace výrobní oblasti je prospěšná pro homogenní výsledky lakování. 

ELPEGUARD® gely pro přehradní a vyplňovací aplikace 
Aplikované  vysoce tixotropní gely ELPEGUARD® umožňují vytvářet přehradní struktury kolem konektorů, 

komponentů a kontaktních plošek, aby se zabránilo proniknutí nebo šíření následně aplikovaných konformních 

laků (,,přehradit a naplnit "). 

 

Výhody a nevýhody různých aplikačních procesů 
Před výběrem optimálního procesu pro uživatele jsou základními předpoklady, které je nutno vyjasnit, potřebné 

výrobní kapacity, kapacity k dispozici, částečné nalakování, požadavek nebo potřeba automatizace, možnost 

smluvního nátěru. 

Níže uvedená tabulka uvádí některé klíčové výhody a nevýhody různých nátěrových metod, které jsou důležité 

při výběru nátěrového systému: 
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nerovné vrstvy, spodní strana komponentů 

zůstává bez laku, kritická z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, neautomatizované 

Postřik ve spreji 

 

nízké investiční náklady, vysoká dostupnost, 

vhodné pro malé série a opravy 

 

přestřik, nerovnoměrná povrchová vrstva, spodní 

strana komponentů zůstává bez laku, vysoká 

snaha o vyčištění prostoru, nářadí atd., 

požadována efektivní ventilace a/ nebo depoziční 

systém; neautomatizované 

Máčení simultánní lakování komponentů a pájené 

strany, lak i pod sestavou komponentů, 

nenutnost přestřiku, automatizované, 

vyrovnaná vrstva, nákladově efektivní 

výroba 

vysoké investiční náklady, sestavy musí být zcela 

ponořeny, maskování velmi obtížné proveditelné 

 

Polévání clonou maskování není vyžadováno, specifický 

selektivní nátěr, nižší spotřeba produktu, 

rovnoměrná aplikace, nákladově efektivní 

výroba 

velmi vysoké investiční náklady, pouze 

jednostranný nátěr, nemožnost nátěru pod 

komponenty 

Selektivní 

záplavné ponorné 

lakování 

selektivní lakování je možné, spojuje 

výhody máčení a selektivního nástřiku 

vysoké investiční náklady, nutná výroba 

speciálních nástrojů  

Lakování štětcem  

Nátěrové aplikace pomocí štětce jsou vhodné zejména pro opravy a malé série, protože konformní lak lze 

aplikovat selektivně. Nicméně, může dojít k nevyrovnané tloušťce a těžko reprodukovatelné vrstvě a často 

slabému pokrytí okrajů. 

Ponorné lakování 
Máčení je rychlá a účinná metoda pro lakování obou stran desky s plošnými spoji v jednom procesním kroku. 

Předpokladem pro proces máčení je, že předmět, který má být lakován, je zcela nebo částečně ponořen. 

Dosažená tloušťka vrstvy je závislá, jak na charakteristice průtoku a viskozitě inkoustu, tak na geometrii 

jednotlivých komponentů a rychlosti vynoření. 

Tyto parametry mají významný vliv na výsledek máčení: 

Tabulka 4: Vliv parametrů máčení na časy procesů a výsledek lakování 

Rychlost máčení příliš rychlé: tvorba pěny, chudé krytí lakem pod 

součástkami, vzduch pod součástkami nemůže uniknout, 

vzduchové bubliny se shromažďují kolem komponentů s 

olovem 

příliš pomalé: dlouhá 

doba procesu 

 

Časová prodleva v 

ponorné nádrži 

příliš krátká: vzduch pod součástkami nemůže uniknout, 

vzduchové bubliny se shromažďují kolem komponentů 

olova 

příliš dlouhá doba: 

dlouhý proces 

 

Rychlost vynoření příliš rychle: vzduchové bubliny se shromáždí na desce, 

kapky se shlukují, odtékají rychleji na hranách a klínovitě 

z desky 

příliš pomalu: dlouhá 

doba procesu 

 

Viskozita příliš vysoká: nedostatečné vyplnění pod součástkami; 

vzduch může unikat jen pomalu; riziko vzduchových 

inkluzí 

příliš nízká: příliš slabá 

vrstva, nedostatečná 

ochrana 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody různých aplikačních procesů

Proces Výhoda Nevýhoda

Nanášení štětcem       nízké investiční náklady, vysoká dostupnost,

vhodné pro opravy, vhodné pro 2 složkové

laky, možnost selektivní aplikace
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Rychlost vynoření a viskozita přispívají k tloušťce vrstvy laku aplikovaného: Vysoká rychlost vynoření a vysoká 

viskozita mají za následek tlustou vrstvu laku. Tento vztah je znázorněn na obrázku dole (obr. 2): Tloušťka 

vrstvy se také liší v závislosti na rozložení PCB (hodnoty na obr. 2 byly měřeny na poměděném základním 

materiálu). 

 

Obr. 2 Závislost tloušťky vrstvy na viskozitě (času průtoku) a rychlosti ponoření typického oxidačního 

vytvrzovacího konformního lakování 

Ale když lakujeme ponorem s vysokou viskozitou, je zde velké riziko vzduchových inkluzí mezi PCB a 

komponenty, kromě aplikace nadměrných nátěrových vrstev (viz. část ,,Aplikace příliš tlusté vrstvy/dvojité 

lakování). 

Optimální parametry máčení zahrnují: 

 nízká rychlost namáčení 

 dlouhá doba setrvání v ponorné nádrži 

 rychlosti vynoření v závislosti na požadované tloušťce vrstvy 

 potřebná viskozita lze dle potřeby nastavit třemi uvedenými parametry pro optimální pracování (z dřívějších 

zkušeností doba průtoku 20 - 30s, měřeno dle DIN 53 211/4 mm průtokovým pohárkem, nebo doba průtoku 

24 - 39s, měřeno podle ISO 2431/5 mm průtokovým pohárkem). 

Tabulka 5: Prověřené procesní parametry pro ponorné lakování 

Rychlost namáčení Rychlost vynoření 

5-15mm/s 1mm/s 

 Rychlost namáčení a časová prodleva v ponorné nádrži jsou závislé na geometrii komponentů: Snižte 

rychlost máčení nebo upravte časovou prodlevu v ponorné nádrži, pokud se tvoří vzduchové bubliny mezi 

PCB a komponenty. Riziko tvorby bublin se zvyšuje s růstem viskozity. Proto vždy upravte konformní lak 

na máčecí viskozitu. 

 Nechte přebytečný nátěr po vynoření odkapat otáčením a nakláněním PCB pod úhlem 30°.  

 Ujistěte se, že je ponorná nádrž chráněna před kontaminací (viz. také bod ,,Zvláštní poznámky pro lakování 

povrchů s nečistým tavidlem"): 

 Používejte pouze čisté nářadí. 
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 Zavřete nebo utěsněte ponornou nádrž, když se nepoužívá a zaplavte ji sušeným vzduchem. Pokud je to 

nutné, vypněte ohřev ponorné nádrže. 

 Kompletně ponornou nádrž pravidelně a velmi důkladně vyčistěte v případě změny konformního laku. 

 Vyměňte lak čerstvým produktem, pokud musíte přidat zvyšující se množství ředidla pro úpravu pracovní 

viskozity (např. po delším času stání); v případě oxidačních vytvrzovacích systémů toto může být známkou, 

že síťovací reakce začala. 

Automatické selektivní lakování 

Automatické selektivní lakovací jednotky umožňují na reprodukovatelné bázi potažení stejnoměrným nátěrovým 

filmem předem definovaných oblastí desky. Oblasti, které nesmí být lakovány, jako jsou konektorové pásky, 

nemusejí být maskovány. 

Existují dvě různé aplikační metody pro selektivní lakování: 

 Selektivní lakování pomocí clony/sprejové lakování 

Počítačem řízená nanášecí hlava, buď nanáší požadovanou vrstvu na PCB, nebo se PCB sestava pohybuje 

pod fixní lakovací  tryskou - také počítačem řízenou - takovým způsobem, že pouze dříve určené oblasti 

jsou lakovány. Toto umožňuje výběrové, rovnoměrné a přesné lakování bez maskování nebo těsnění, 

současně s velmi nízkou spotřebou laku. 

 Selektivní lakování pomocí ponoru/záplavového lakování 

Při tomto procesu jsou kontaktní plochy, konektory, mechanické součástky apod., uloženy mimo, a zůstávají 

bez nátěru za pomoci jednotlivých tvárných nástrojů. Tento postup v sobě spojuje výhody obou metod, 

lakování ponorem a selektivního lakování v určité lakovací metodě. Protože individuální tvárný nástroj musí 

být vyroben pro každou PCB sestavu, tento proces je efektivní pouze pro velko-výrobu. 

Optimální parametry vybavení závisí na geometrii komponentů, jejich požadovaných konečných vlastnostech, 

atd.; dává tedy smysl, aby byly stanoveny ve spolupráci s výrobcem zařízení, výrobcm laku i  koncovým 

uživatelem. 

Postřik pomocí sprejů 
Konformní lakování pomocí spreje je vhodné zejména pro malé série a opravy. 

 Dodržujte procesní a bezpečnostní doporučení na štítku spreje. 

 Ujistěte se, že je dodržena uvedená procesní teplota, jinak by mohlo dojít k nesrovnalostem v nátěrové 

vrstvě. 

V případě nízkých teplot a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu, ochlazení při odpaření může způsobit průnik vlhkosti. 

Smluvní lakování 
Mnoho firem využívá smluvní nátěr pomocí našich konformních nátěrových systémů. Rádi Vám na vyžádání 

poskytneme seznam těchto společností. 

Odvětrání 

 Naplánujte odvětrávací fázi při pokojové teplotě tak, aby mohla uniknout potenciální vzduchové inkluze, 

například mezi PCB a komponenty, stejně jako velká část rozpouštědla. 

V závislosti na okolní teplotě, optimální odvětrací doba se pohybuje mezi 5 a 15 min. V případě, že je odvětrání 

při pokojové teplotě není možné, např. v případě in-line produkce by měl být zvolen plochý profil pece (podobné 

profilu uvedeného v položce ,,fyzikální sušení"). 

Sušení/vytvrzování 

Obecně platí, že sušení/vytvrzování probíhá již při pokojové teplotě, může však být urychleno pomocí 

horkovzdušné trouby nebo IR vytvrzování jednotky, nebo kombinací obou. 
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 Vysušte DPS bez krytu, aby bylo zajištěné dostatečné větrání. 

 Při sušení v horkovzdušné troubě je třeba dodržovat tepelný odpor desky a jeho součástí. Vždy začněte balit 

sestavy až poté, co se zcela ochladí na teplotu místnosti. 

Jedna odlišnost mezi několika mechanismy sušení: 

Konformní laky série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO a SL 1307 FLZ jsou fyzikálně sušitelné systémy. 

Jakmile se rozpouštědla obsažená v laku odpaří, je dokončen sušicí proces. Tento proces formování fólie 

vodného systému (index AQ) je jiný než čistě fyzikální sušení konformních laků řady SL ELPEGUARD® 

1307FLZ. Pro více informací můžete nahlédnout do referenční knihy ,,Konformní lakování pro elektronické 

aplikace", viz položka ,,Další literatura" pro podrobnosti o této knize. 

Konformní laky řady ELPEGUARD® SL 1400 ECO-FLZ se suší nejdříve fyzikálně, následně se zcela 

vytvrzuje  reakcí se vzdušnou vlhkostí. Kompletní vytvrzení trvá cca. 48 až 96 hodin a silně závisí na tloušťce 

aplikovaného laku a převládající vzdušné vlhkosti. Vytvrzování v troubě tohoto nátěrového systému se 

nedoporučuje vzhledem k nutnosti vzdušné vlhkosti pro vytvrzení; Je nezbytné zajistit, aby dostatečná vlhkost ze 

vzduchu byla k dispozici pro vytvrzování. 

Konformní lak ELPEGUARD® SL 9400 FLZ je chemicky tvrdnoucí nátěrová hmota, která se vytvrzuje při 

pokojové teplotě; nicméně, zde doporučujeme vytvrzení v peci. 

Všechny ostatní konformní laky řady ELPEGUARD® SL 1300 až 1309 N SL jsou na bázi rozpouštědla 

oxidačních vytvrzovacích systémů. U tohoto druhu vytvrzovacího procesu, často nesprávně označovaného jako 

,,oxidační sušení", absorpcí kyslíku ze vzduchu se spouští. chemické prosíťováním pojiva Fyzikální sušení se 

ukončí po relativně krátké době, zatímco absorpce atmosférického kyslíku trvá podstatně déle (viz. také bod 

,,oxidační vytvrzování"). 

Funkční test všech nátěrových systémů je možný již po fyzikálním vysušení sestavy. V případě krátkodobého 

testu těsně po procesu sušení laku je povinné, aby bylo zajištěno, že neexistují žádné zbytky rozpouštědel ve 

vyšších vrstvách a/nebo pod součástkami, které by mohly narušit fungování sestavy. Konformní laky na bázi 

rozpouštědel tímto problémem nejsou ovlivněny. V nepříznivých případech může způsobit poruchu neúplné 

odpařování vody, pokud jsou použity vodné konformní laky a potenciály jsou připojeny v těchto oblastech. 

Avšak v případě oxidačních nátěrových systémů nebo systémů vytvrzovaných při vzdušné vlhkosti, postupy pro 

montáž do skříní, balení a expedice složek, stejně jako testy pro kvalifikaci nátěrového systému ,by měly být 

provedeny teprve po úplném vytvrzení. 

 Při použití vytvrzovacích pecí mějte na vědomí příslušné předpisy o ochraně proti výbuchu! 

Podle DIN / EN 1539: 2010-8 "Sušičky a pece, ve kterých se uvolňují hořlavé materiály - požadavky na 

bezpečnost" a v souladu s německým principem DGUV 309-002 – Dle zásady pro výpočet požadavků na 

větrání pro krabicové a konvejorové pece " (dříve BGG 909), není dovoleno umístit více rozpouštědel v 

sušicích pecích, než může být bezpečně extrahováno výfukovým proudem vzduchu bez dosažení výbušné 

koncentrace rozpouštědla. Výrobci sušicích pecí také poskytují informace o maximálním množství 

povolených rozpouštědel pro jejich sušičky na etiketách a ve svých příručkách. Tyto údaje musí být 

kontrolovány pro konkrétní aplikace v rámci posouzení nebezpečnosti ,a musí být zahrnuty do 

upraveného návodu k obsluze. 

Fyzikální sušení 
Směrných hodnot pro parametry sušení, které mají být použity před nelepivou fází podle IEC 60464, je dosaženo 

při pokojové teplotě a jsou uvedeny v technické zprávě specifického konformního laku. 

Sušení se také může provádět v sušárně s cirkulací vzduchu po dobu 10-30 min. při 80-90 °C nebo pomocí sušící 

IR jednotky nebo kombinací obou. Různé parametry sušení mohou být převzaty z technické zprávy příslušného 

produktu. Přesné parametry musí být zjištěny prostřednictvím předběžných pokusů. V podstatě  nesmí teplota 

přesáhnout 100 °C ,protože jinak se může vyskytnout tzv. ,,var" (vznik bublin/kráterů, dočasných nebo trvalých, 

v laku), který je způsoben rychlým odpařením rozpouštědel a nízkomolekulárními komponenty pryskyřice. V 
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závislosti na zařízení a typu sestavy se může ,,var" projevit i při nízkých teplotách; v tomto případě musí být na 

vytvrzovacím zařízení nastavena nižší teplota. 

V případě sušičky je třeba dbát na to, aby nárůst teploty během několika prvních minut nebyl příliš rychlý, jinak 

se viskozita výrazně sníží a lak může opustit sestavu. Zde může k tzn. ,,varu" také dojít. 

 

Obr. 3: Příklad teplotního profilu při cirkulujícím vzduchu v peci při vytvrzování konformních laků 

ELPEGUARD® 

V průběhu procesu sušení v peci s cirkulujícím vzduchem, mohou být zachycena rozpouštědla, když je horní 

vrstva vysušena dříve, než se rozpouštědlo odpaří z hlubších vrstev. V případě IR vytvrzování, IR záření 

prochází konformní lakem a ohřívá jej zdola nahoru, a to takovým způsobem, že není žádné rozpouštědlo 

zachyceno ,a doba vytvrzování je kratší. 

 

Obr. 4: Příklad teplotního profilu pro IR-vytvrzování konformních laků ELPEGUARD® 
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Oxidační vytvrzování 

 Oxidační vytvrzování při pokojové teplotě trvá déle vzhledem k nutnosti absorpce kyslíku. Poté, co je 

dosaženo nelepivé fáze, dokončete alespoň 96 hodin vytvrzování při teplotě místnosti, než zkontrolujete 

elektrické vlastnosti laku, balení, zabalení sestavy, nebo vložení do obalu (viz také bod ,,Předčasné zabalení 

lakované sestavy"). 

 Zajistěte dostatečné odvětrání, tak ,aby byl  k dispozici dostatek kyslíku pro úplné síťování konformního 

laku a případné zbytky rozpouštědla a komponentů nízkomolekulárního inkoustu byly vedeny pryč ze 

sestavy DPS. 

Oxidační vytvrzovací proces lze urychlit pecí s cirkulujícím vzduchem, IR sušičkou nebo kombinací obou. 

Zkušenosti ukázaly, že se dosahuje dobrých výsledků v sušárně s cirkulací vzduchu při vytvrzování po dobu 6 

hodin a při teplotě 80 °C  nebo po dobu 8 hodin při teplotě 60 °C . 

Zvažte teplotní odolnost v rozloženém a sestaveném stavu. 

 Zajistěte také dostatečné větrání, protože nedostatek kyslíku způsobí, že konformní laky nebudou úplně 

síťovat ,a tak nedosáhnou své zásadní vlastnosti. 

 Zkontrolujte elektrické vlastnosti laku (viz. bod ,,Kontrola sušení/vytvrzování pro úplnost"), aby bylo 

zajištěno dokončení vytvrzování. Doba potřebná pro vytvrzení v peci s cirkulujícím vzduchem je, mimo 

jiné, v závislosti na geometrii součástí, tloušťce laku, obsazení  pece, atd. 

Kontrola sušení/vytvrzování pro úplnost 
V závislosti na aplikované tloušťce vrstvy, lakovaný film může potřebovat delší čas sušení k dosažení svých 

maximálních vlastností. 

 Zkontrolujte hodnoty elektrických vlastností (viz. technická zpráva příslušného konformního laku), aby se 

zajistilo, že sušení je dokončeno. 

 Poznamenejte si, že doporučujeme sušení/vytvrzování po dobu alespoň 96 hodin při teplotě místnosti (po 

dosažení nelepivého stavu), aby bylo zajištěno řádné sušení a vytvrzování i větších tlouštěk vrstvy na/pod 

součástkami nebo např. na odtoku z hran. 

 V případě sušení v peci vyčkejte alespoň 24 hodin před zahájením zkoušek a zároveň zvažte, zda může být 

zapotřebí více než 24 hodin v závislosti na geometrii součástí, tloušťce vrstvy, atd., dokud není dosaženo 

maximálních vlastností. 

 Zkontrolujte vlastnosti v daných provozních podmínkách.  

Čištění vybavení 

Vždy, když jsou různé konformní laky zpracovány na jedné jednotce, je důležité důkladné čištění, jak z hlediska 

vhodného čisticího prostředku, tak správného pořadí čistících kroků. Důvodem je riziko neslučitelnosti mezi laky 

a čisticími prostředky nebo ředidly, které mohou způsobit aglutinační flokulaci nebo změnu v chování proudění. 

Doporučujeme postupovat následujícím způsobem při čištění vybavení: 

1. Odstraňte předchozí lak z jednotky 

2. Důkladně propláchněte vybavení za použití ředidla z předchozího laku, odstraňte ředidlo 

3. (Volitelné: opakujte krok 2) 

4. Důkladně opláchněte vybavení čisticím prostředkem R 5817 (nebo R 5804, v případě konformního laku ze 

série ELPEGUARD® SL 1400 ECO-FLZ); odstraňte čisticí prostředek (Tip: V případě fluorescenčních laků, 

oplachujte, dokud není pod černým světlem viditelný žádný fluorescenční lak.)  

5. Důkladně opláchněte vybavení ředidlem, které má být použito pro další lak, odstraňte ředidlo 

6. (Volitelné: Opakujte krok 2) 

7. Naplňte čerstvý lak 
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Při použití vodných konformní laků série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO upozorňujeme na další 

doporučení níže: 

 Po zpracování konformním lakem ze série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO důkladně opláchněte 

vybavení deionizovanou/destilovanou vodou, 1-methoxypropanolu-2 (PM), nebo 5% roztokem amoniaku 

před použitím směsi rozpouštědel, jako je R 5817 pro čištění. 

 Před vyplněním novým konformním lakem ze série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO důkladně 

opláchněte vybavení deionizovanou/destilovanou vodou, aby se odstranily všechny součásti (tj. čisticí 

prostředky), tak aby nebyly smíchány v novém nátěrovém systému. 

Jinak je zde nebezpečí, že se konformní lak série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO srazí v jednotce. Tyto 

sraženiny mohou být rozpuštěny 5% roztokem amoniaku. 

 Postupujte podle pokynů k ochraně před výbuchem! 

 Testujte odolnost materiálu, zejména těsnění. 

Pracovní nástroje mohou být čištěny čisticím prostředkem R 5817. 

Odstraňování poruch 

Použití příliš tlusté vrstvy/dvojitá vrstva 
Obecně platí, že se optimální tloušťka vrstvy dosáhne, když jsou konformní laky zpracovány podle výše 

uvedených podmínek (viz. také bod ,,Lakování"). Tlustých nátěrových vrstve v je třeba se vyhnout z 

následujících důvodů: 

Velké nátěrové vrstvy schnou velmi pomalu, z důvodu odpařování rozpouštědel a narušení absorpce kyslíku. 

Zatímco horní vrstva síťuje, spodní zůstává lepkavá a nevytvrzená. Inkluze rozpouštědla mohou nastat a 

ovlivňují konečné vlastnosti, jako je například přilnavost a elektrická izolace. Kromě toho se v případě tepelných 

zlomových šoků v nátěrové vrstvě může stát, že se značně zhorší činnost sestavy, a to zejména pod vlivem 

vlhkosti. Riziko nadměrných vrstev je zvláště vysoké s kartáčováním a metodami postřiku, nebo vždy, když je 

viskozita zpracovaného laku příliš vysoká. 

 Vždy proveďte vhodné zkoušky (klimatické testy atd.), aby bylo zajištěno, že jsou dosaženy stanovené 

vlastnosti výrobku 

Kdykoli jsou ve skutečnosti tlusté vrstvy opravdu žádoucí, je zvolen dvojitý nátěr. Druhý proces lakování může 

být proveden pouze v určitých časech, protože jinak se může vyskytnout zvrásnění nebo otok první vrstvy. 

Informace o správném čase aplikace druhé vrstvy lze nalézt v odpovídající technické zprávě. 

V případě dvojitého nátěru wet-in-wet nebo po krátké době sušení, by měla být nanesena maximální celková 

tloušťka vrstvy 20 až 50 um na velkých plochách (viz také bod ,,Aplikace ELPEGUARD® konformních laků"). 

V případě, že druhá vrstva je natřena až poté, co je první vrstva úplně vysušena, tj. po 96 hodinách při teplotě 

místnosti nebo přednostně po době 6 hodin při 80 °C ,je možné provést větší celkovou tloušťku vrstvy; tímto 

způsobem se lze vyhnout zvrásnění na odtokových hranách, například tehdy, když tloušťky nátěru jsou  > 100 

um. Jednotlivé vrstvy by měly být 20 až 50 um silné. 

Čistě fyzikální sušení konformních laků řady ELPEGUARD® SL 1307 FLZ jsou méně vhodné pro dvojitý 

nátěr, protože jsou rozpuštěny v rozpouštědle, upravené na aplikační formu laku. 

 Nezapomeňte, že byla vyvinuta celá řada speciálních tlustovrstvých laků pro aplikace velkých tlouštěk při 

zachování krátké doby zpracování. 

Alternativně mohou být vybrány dvojsložkové zalévací sloučeniny pro ty aplikace, kde jednosložkové 

konformní laky nejsou z hlediska odolnosti dostačující, například, proti agresivní průmyslové atmosféře, mokru, 

nebo podobně. 

Další informace o našem sortimentu pro tlustovrstvé zalévací sloučeniny/pryskyřice jsou k dispozici na našich 

webových stránkách www.peters.de. 

file:///C:/Users/TB-I/Desktop/www.peters.de
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Předčasné zapouzdření lakované sestavy 
Zatímco je nelepivá fáze lakování často dosažena po cca jedné až dvou hodinách při teplotě místnosti, oxidativní 

vytvrzovací systémy potřebují při teplotě místnosti.alespoň 96 hodin po nelepivé fázi pro úplné 

vytvrzení/zesíťování  

 Proto vyhraďte alespoň 96 hodin při pokojové teplotě pro vytvrzování pro dosažení nelepivé fáze před 

montáží ( ,,obalením"), balením, zapouzdřením sestavy  nebo tento proces můžete urychlit pomocí sušení v 

peci po dobu několika hodin, zatímco by pozornost měla být věnována dostatečnému odvětrání s cílem 

zajištění dostatečného přísunu kyslíku (viz. také bod ,,oxidační vytvrzování"). 

Pokud je zapouzdření prováděno příliš brzy tj. když lak není úplně vytvrzen, na jedné straně nemůže být 

prosíťování dokončeno v důsledku nedostatku kyslíku, na druhé straně se mohou při vysokých teplotách uvolnit 

nízkomolekulární a nezesítěné složky. Tyto  pak kondenzují na otevřených kovových oblastech, jako jsou 

kontaktní relé, což vede k poškození a problémy s kontakty. 

Případné nečistoty, např. zbytky tavidel, můžou proniknout do nedostatečně vytvrzeného popisu součástek DPS, 

když je aplikován elektrický potenciál, a způsobují migraci a stopy. Vlhkost může také snadno působit, a 

dokonce i urychlit migrační proces. 

Bílé sedimenty po předčasném zapouzdření 
Tato specifická porucha je způsobena korozí na kovovém povrchu, které může nastat po předčasném 

zapouzdření oxidačního vytvrzení konformního laku. Podle našich zkušeností se koroze spustí vždy, když se 

dohromady spojí tyto ovlivňující faktory: 

 neúplné vytvrzení oxidativního vytvrzování konformního laku (obvykle vyvolané předčasným 

zapouzdřením) 

 nedostatečné odvětrání sestavy, které zabraňuje odplynění vedlejších produktů z procesu oxidačního 

vytvrzování. Tyto složky mohou vést ke korozi nebo tvorbě soli. 

 odkryté kovové povrchy (zvláště kritický je zinek, tvořící tak zvanou ,,bílou rez") 

 vlhkost 

Ochranný lak u BGA 
 Vyhněte se aplikaci nízkoviskózního krycího laku pod BGA z následujících důvodů: 

 Sušení/vytvrzování konformních laků a inkluzí rozpouštědel pod BGA  je neúplné 

Vzhledem k dobrým síťovacím vlastnostem konformních laků a vysokým kapilárním silám působících pod 

BGA, lak zateče pod součástky, kde budou obecně vytvořené vrstvy silnější než 100 um, který nebudou 

suché/vytvrzené úplně, a tak povedou k rozpustným inkluzím pod BGA (viz. také bod ,,aplikace příliš velké 

vrstvy/dvojitý nátěr"). 

 Konflikt koeficientů roztažnosti 

Nesoulad mezi koeficienty roztažnosti (CTE) v konformním laku, desce s tištěnými spoji a součástkami, 

může způsobit, že konformní lak pod BGA bude vytékat ven, nebo bude dokonce zvedat komponenty při 

tepelném namáhání. 

Doporučujeme vyplnit  BGA před konformním lakováním nebo odložit BGA z procesu lakování za použití hráze 

a vyplnění gelem. 

 Zjistěte provedením praktických předběžných zkoušek, zda je možné použít konformní laky na BGA bez 

vyplnění pod/přehrazení a vyplnění gelem. Kromě tepelných cyklických testů ke zjištění mechanické 

kompatibility, by měly být zahrnuty do testů i kondenzační zatížení a klimatické zatížení. 

 

Zvláštnosti řady ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO 
Vzhledem k tomu, že je na trhu k dispozici nezměrný počet součástek, mohou se objevit ojedinělých případech 

neslučitelnosti v mezi vodnými konformními laky řady ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO a součástkami. 

Můžeme to poznat  například  podle špatného smáčení nebo nedosažením některých vlastností. 
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 Proto vždy proveďte zkušební nátěry s DPS, které mají být lakovány a testujte jejich konečné vlastností, 

které jste zadali. 

Za určitých podmínek mohou po nátěru konformními laky série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO 

komponenty selhat z následujících důvodů: 

 znečištění součástek zbytky z výroby 

 použití nevhodného konformního laku  

 zpoždění sušení konformního laku série ELPEGUARD® SL 1305 AQ-ECO, např. z důvodu silných 

nátěrových vrstev nebo vysoké vlhkosti či nedostatečného odvětrání 

 uplatňování provozního nebo zkušebního napětí při nátěru (např. baterie), kromě toho může dojít k poruše 

elektrolýzy vody a tvorbě dendritů. 

Tyto faktory vedou k pronikání vody (z konformního laku) do jednotlivých součástek, a tím v kombinaci s 

aplikovaným napětím způsobují e-korozi a selhání součástek. 

 Zkontrolujte součástky pro jejich vhodnost na potažení konformním lakem série ELPEGUARD® SL 1305 

AQ-ECO. 

V případě krátkodobého funkčního testu DPS těsně po zaschnutí laku je nutné zajištit, aby neexistovaly žádné 

zbytky rozpouštědla ,které by mohly ovlivnit fungování sestavy, ve vyšších vrstvách a/nebo pod součástkami,. 

Tato skutečnost je zvláště důležitá u vodných konformních laků. V nepříznivých případech voda, která ještě není 

zcela odpařena, může způsobit selhání, pokud jsou v těchto oblastech propojeny potenciály. 

Odstranění nalakované vrstvy za účelem opravy 

Jakmile je dosaženo úplného vytvrzení, vzhledem k vysokému stupni zesítění lze většinu konformních laků 

ELPEGUARD® jen těžko odstranit. Nicméně, některé metody jsou k dispozici: 

 Odstranění specifickým ředidlem k produktu 

Fyzicky vysušený nátěr řady ELPEGUARD SL 1307 FLZ může být odstraněn pro tento produkt 

specifickým ředidlem. 

 Mechanické odstranění (trysková metoda) 

Ochranný  lak může být odstraněn pomocí brusných materiálů, které jsou provedeny tlakem na povrch 

konformního laku. 

 Tepelná metoda (průchozí pájení) 

Při tavné teplotě železa konformní lak změkčuje a takovým způsobem se tepelně rozkládá, že může být 

odstraněn ze základního materiálu. Vyhněte se poškození tepelně citlivých součástek. 

 Zajistěte efektivní odvod rozkládajících se materiálů z konformního laku a par těžkých kovů při 

pájení, s ohledem na udržení nízkého rizika pro operátora, jak jen to je možné. 

Nedoporučujeme odstranění laku pomocí čisticích prostředků/odstraňovačů (jako N-methylpyrolidone nebo 

aceton), protože tyto, aby bylo zajištěné účinná odolnost konformních laků, by musely být tak agresivní, že by 

také mohly napadnout nebo úplně zničit ostatní materiály sestavy jako nepájivé oblasti a součástky. 

Konformní laky ELPEGUARD® mohou být znovu po opravě a vyčištěném povrchu aplikovány (odstraňte 

volně lepící části a omyjte vhodným čisticím prostředkem). 

Vizuální kontrola 

Optimálních izolačních vlastností konformních laků může být dosaženo pouze tehdy, když je nátěrová vrstva 

homogenní a uzavřená. Nesmáčivost a dutiny poskytují korozi možnost útoků na lakované povrchy. Pro úplnost, 

pro kontrolu konformních laků , máme k dispozici jednoduše a spolehlivě červené nebo zelené úpravy s jasným 

rozdílem od podkladu desky nebo fluorescenční úpravu (index FLZ). 

Fluorescenční úpravy jsou viditelné pod UV světlem tak, aby lakované a nelakované plochy mohly být odlišeny. 

K tento účel doporučujeme slabé UV zdroje nebo lampy s ,,černým světlem" s podílem UV-A při 350-375 nm. 

Na trhu  jsou dostupné vhodné lampy (interconti@interconti.cz).. 

 Řiďte se pokyny uvedenými výrobcem s ohledem na ochranná opatření, která mají být přijata. 
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 Je také možné detekovat dutiny, pin díry nebo bubliny pomocí vhodných AOI systémů. 

Další literatura 

Dr. Manfred Suppa,: ,,Konformní laky pro aplikace v elektronice", 1. vydání 2012, Vydavatel Werner Peters 

(objednávky interconti@interconti.cz) 

Zřeknutí se odpovědnosti 

Všechny popisy a obrazy našeho zboží a výrobků obsažené v naší odborné literatuře, katalozích, letácích, 

oběžnících, reklamách, cenících, webových stránkách, listech, brožurách, a zejména informace uvedené v tomto 

dokumentu jsou nezávazné, pokud není výslovně uvedeno jinak v dohodě. To zahrnuje i vlastnická práva třetích 

stran, pokud jsou použitelná.  

Tyto výrobky jsou určeny výhradně pro použití uvedené v příslušných technických listech. Poradenská služba 

Vás nevyjímá z vykonávání vlastního rozhodnutí, zejména pokud jde o jejich vhodnost pro určené aplikace. 

Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených Vámi na základě informací poskytnutých 

naším technickým oddělením jsou mimo naši kontrolu, a tedy zcela na Vaši odpovědnost. Prodej našich 

produktů se provádí v souladu s našimi současnými podmínkami prodeje a dodávek.  

Máte nějaké otázky? Byli bychom potěšeni Vám nabídnout rady a pomoc při řešení vašich problémů. Vzorky a 

odborná literatura je k dispozici na vyžádání. 

 

Překlad a revizeRC www.interconti.cz        info@interconti.cz

 

http://www.interconti.cz/

