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Forrasztópaszta 
csomag
 

Forrasztópaszta & folyasztószer -- 
különválasztva a felhasználásig! 

 

A kiváló minöségü forrasztópor és a 
High-Performance - folyasztószer 
mindaddig elválasztott 
csomagolásban marad egymástól- a 
frissesség megörzése végett- mig 
Önnek nincs pasztára szüksége. 

Egyszerü és biztos a felhasználása, 
csak azt a mennyiséget keverje össze 
amire szüksége van!

 
 

Forrasztópasztát 
hütöben tárolni?

 

Felejtse el !

 

 

 

 

 

Forrasztópaszta 
szállítmányra várni?

Felejtse el!

 

Probléma a 
szavatosság?

Felejtse el!
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Forrasztópor & Folyasztószer 
különválasztva a felhasználásig! 

A kiváló minöségü forrasztópor és a High-
Performance-folyasztószer mindaddig 

elválasztott csomagolásban marad egymástól-a 
frissesség megörzése végett-mig Önnek nincs 

pasztára szüksége. Egyszerü és biztos a 
felhasználása,csak azt a mennyiséget keverje 

össze amire szüksége van!

 

A legnagyobb találmány a forrasztópaszta történetében. - 

Fresh-Mix forrasztópaszta csomag. 
Kiváló minöségü forrasztópor és folyasztószer külön csomagolásban. Úgy raktározza ahogy Ön akarja, ahol akarja, és akkor 
használja fel amikor akarja. Ne törje a fejét a raktározás, a lejárat, az után szállítás miatt. SMD termelésének problémáit 
csökkenti a kiváló minöség, a 100%-os készenlét, a gondtalan és hosszúlejáratú raktározási lehetöség. Összekeveretlen 

állapotban 1 év garanciát adunk a felhasználhatóságra. 
A csomagban mindent megtalál, használati utasítást, folyasztószert, forrasztógranulátumot, gumikesztyüt, keverölapátot, 

alátét zsirpapirt, és adatlapokat. 
Egyszerüen keverje össze. 
Az alkotókak 3 lépcsöben leírás szerint összeönteni, összekeverni és már szitanyomás kész. Olcsóbb mint gondolná! 
Fresh-Mix Forrasztópaszta csomagok a szokványos felhasználási összetételben kerülnek szállításra mint; Kollophonium-No 

Clean, Syntetikus-No-Clean, Vízbenoldodó és idötálló kivitelben . A szokványos kiviteleket raktározzuk! 

Tipusszám:
L2F1T4FM0,5K-DP Kollophonium No-Clean
L2F3T4FM0,5K-DP Synthetikus No-Clean

kivitel:
ötvözet  Sn62Pb36Ag2  ezüst tartalmú SMD-hez 

szemcsenagyság  T4, 25-38µ az Ultra-Fine-Pitch-nél 
alkalmas

folyasztószer  NC 559AS synthetikus-No-Clean
 vagy  RMA223AS kollophonium No-Clean

mennyiség   0,5 kg Freshmix
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