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 SF-01 
NO-CLEAN, VOC FREE 

SOLDERFLUX 

Temizleme Gerektirmeyen,  
VOC (Uçucu Organik Bileşenler) İçermeyen 

Su Bazlı Lehimleme Fluksı 
  
 

ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ 

 

 
ÜRÜN VE ÜRETİCİ FİRMA B İLGİLERİ 

Ürün adı:  Temizleme gerektirmeyen, uçucu organik bileşikler içermeyen, kurşunsuz 
lehimleme SU BAZLI LEHİMLEME FLUKSI  

 No clean, no VOC, lead Free WATER BASED SOLDER FLUX 

Ürün kodu:  SF-01 

Üretici firma adı:  Tuna Kimya 

Adres: 2010 sok. No:1/6 Bostanlı -İZMİR 

Telefon:  0232.330 81 90 

Mobile tel:  0535.306 36 52 

e-mail adres:  demirtuna467@hotmail.com 
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   ÜRÜN TEKNİK B İLGİLERİ 
  
ÜRÜN TANIMI 

SF-01 Fluks, su bazlı, suda çözünen homojen bir karışım olup, baskılı elektronik devrelerin 
(PCB),“dalga lehimlenmesi yöntemi” için dizayn edilmiştir. 
SF-01 Fluks çok üstün yüzey ıslatma ve oksit temizleme özelliğine sahiptir. 

Lehimleme işleminden sonra geride temizleme gerektiren artık bırakmaz, artıklar gözle 
görünmez. 

 

ÖZELL İKLER İ 

 

• Korozif (aşındırıcı) değildir. Düşük katı madde içerikli ve iletken olmayan yapıdadır. 

• Çok iyi ıslatma (ıslatma) özelliğine sahiptir. 

• Parlak ve temiz lehimler oluşturur. 

• Reçine ve sentetik reçine içermez, 

• Halojen içermez (VOC Free). 

• Uçucu organik bileşikler içermez. 

• Lehimleme işlemi sırasında lehim toplarının ve lehim kısa devrelerinin oluşmasını önler. 

• Ozon tabakasına zararlı kimyasalları içermez. 

• Çevre için güvenlidir. 

• Kimyasal bileşimi sayesinde, diğer geleneksel flukslara göre daha geniş bir alanda 
lehimleme gücüne sahiptir. 

• Yalnızca düşük sıcaklıklarda ve etkin bir lehimleme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda 
da lehimlenen yüzeylerde kısa devre oluşumuna neden olabilecek ionik artıklar da 
bırakmaz. 

• Lehimleme işleminden sonra ayrıca bir yıkama işlemi ile temizlemesine veya fluks 
artıklarının temizlenmesine gerek bırakmaz.  

• Lehimleme işleminden sonra, temizleme ve artık sorunlarına yol açabilecek olan kuvvetli 
asitler veya aktivatörler içermez.  
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FİZİKSEL VE K İMYASAL ÖZELL İKLER 
Renk ve görünüş : Renksiz, sıvı 
Koku : Kokusuz 
Özgül ağırlık  : 1.01-1.03 gram/cm³. 
Katı Muhteviyatı  : %3,2 (IPC-TM650) 
Asit Değeri : 28mgr KOH/gr (IPC-TM650) 
Halojen Miktarı : 0 (sıfır) 
Ürün Sınıfı : ORL0 (IPC-J-STD-004A) 
Raf ömrü (Kapalı durumda) : 2 yıl 
Kimyasal bileşenleri : Organik asitler karışımı 
Ph : (%1,- sulu çözeltide) : Asidik 
Kaynama / yoğunlaşma noktası : Bilinen en düşük değer 100 derece C. 
Erime/ donma noktası  : 0 derecede donmaya başlar. 

 

GENEL KULLANIMI 

Baskılı elektronik devrelerin (PCB) üretiminde, kurşunsuz lehimleme işlemlerinde kullanılır.  

 

UYGULAMA YÖNTEM İ 

SF01 fluks, lehim alaşımının erime noktasının üzerindeki bir sıcaklıkta, birbiriyle lehimlenecek 
yüzeylerin oksidasyona karşı kaplanması ve bu yüzeyler üzerindeki oksit ve diğer kirliliklerin 
çözülerek alınmasında kullanılır. Pratikte, etkin bir lehimleme işlemi için lehimleme sıcaklığı 
olarak yaklaşık 250-260°C’de çalışılması önerilir. 

Baskılı elektronik devrelerin seri üretiminde, SF-01 Fluks, köpük, püskürtme veya dalga 
yöntemleri ile kullanılır. Başarılı bir lehimleme işlemi için, fluksın yoğunluğu ve homojenliği önemli 
kıstaslardır. Köpük veya dalga uygulamalarından sonra, yüzeylerdeki fazlalık fluksı uzaklaştırmak 
için bir “hava bıçağı” kullanılmalıdır. Burada kullanılan basınçlı havanın içinde yağ olmamalıdır. 
Baskılı devrelerin ön ısıtılması, üzerlerindeki suyu kısmen buharlaştırır, oksit tabakalarının 
uzaklaştırılmasını ve iyi bir lehimlemeyi kolaylaştırır. Ön ısıtılmanın sıcaklık derecesi, 
komponentlerin tipi, baskılı devrelerin yüzeylerinin tipi ve konveyör hızı gibi birçok değişkene 
bağlıdır. En uygun ön ısıtma sıcaklık aralığı, baskılı devrelerin lehime değmeden önce üst 
yüzeyinin 90-115°C olmasıdır. 

PCB üzerine uygulanan fluks, PCB yüzeyini lehim alabilmesi için kimyasal olarak hazırlar, 
yüzeydeki oksit tabakalarını temizler ve tekrar oluşumunu önler, lehimlenecek elemanlar 
arasında iyi bir elektriksel ve mekanik bağlantı oluşumunu sağlar. 
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SÜREÇ KONTROL 

PCB üzerine daima sabit miktarda fluks uygulandığından emin olabilmek için kontrolü gereklidir.  

Köpük veya dalga ile uygulama:  

Temizleme gerektirmeyen fluksların içerdiği katı madde miktarı çok düşük olduğu için 
yoğunluk kontrolü “katı madde içeriğinin kontrolü” için güvenli bir yöntem değildir. Uygun 
fluks içeriğinin uygunluğundan emin olmak için ”Asit miktarı” kontrolünün yapılması ve 
takibi önerilir.  

Kalıntı ve kirlilikler fluks deposunda birikir. Düzgün bir lehimleme işlemi ve PCB üzerinde 
artık birikmesini önlemek için, fluksı periyodik olarak değiştirmek gerekir. Bu işlem her 35-
40 çalışma saatinde bir kez yapılmalıdır. 

Tavsiye edilen fluks kullanım miktarı (katı miktarı): 1,300µgr/in² veya 200 µgr/cm²’dir. Uygulama 
miktarı sıvı halde 62mLt/m²’ye tekabül eder. 

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 

SF-01 Fluks kimyasal aktivitesinin korunması ve özelliklerinin kaybının önlenmesi için, serin ve 
kuru bir ortamda depolanmalıdır.   

Su bazlı bir formül içerdiği için donma veya çökelme söz konusu olabilir. Minimum depolama 
sıcaklığı olarak 10°C önerilir.  

Kullanıma başlamadan önce çalışma ortam sıcaklığına getirilmelidir.  

Donmuş olan bir fluks, sıvı hale geri döndüğünde, tekrar orijinal eski özelliklerini kazanır.  

Ambalajın kapağını sıkıca kapalı tutunuz. 

Ambalajı serin ve iyi havalandırılan bir yerde bulundurunuz. 

 

DİĞER BİLGİLER 

Bu “Ürün Güvenlik ve teknik Verileri”ndeki bilgiler, sadece güvenilir olduğuna inandığımız teknik 
bilgilere dayanmakta olup yalnızca yeterli teknik bilgi ile donatılmış personel tarafından ve kendi 
üstlenecekleri risk ile kullanılması amaçlanmıştır. 

Her kimyasal ürün, kullanım sırasında oluşabilecek zararları bilen ve yine kullanım sırasında 
gerekli önlemlerin alınması gereğini bilen kaliteli teknik personel tarafından veya bunların 
direktifleri ile kullanılır. 

Ürünümüzün kullanıcıları, bu ürünlerin kendi özel kullanım amaç ve yöntemlerine uygunluğunu 
saptamak için kendi testlerini yapmalıdır. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğu 
için, biz, buradaki bilgilere olan güvene dayanarak kullanımdan oluşabilecek her hangi bir 
zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. 
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 ÜRÜN GÜVENLİK B İLGİLERİ 
KOMPOZİSYON/ KİMYASALLAR İLE İLGİLİ BİLGİ 

Organik asitlerin bir karışımıdır. 

 

FİZİKSEL ÖZELL İKLER 

• Kaynama noktası :100 derece C (760 mm Hg) 

• Erime noktası  : 0 degree C 

• Parlama noktası : Yok 

• Kendi kendine alevlenme noktası :Yok 

• Patlama limitleri : Yok  

 

SAĞLIK B İLGİLERİ 

SAĞLIK ÜZER İNDE OLASI ETK İLERİ: 

Gözler : Gözlerde rahatsızlığa neden olabilir. 

Cilt : Sık veya uzun süreli temas ciltte kaşınma ve döküntü yapabilir. 

Yutma : Ağız, boğaz ve yemek borusunda rahatsızlık yaratabilir. 

Solunum : Rahatsızlık olasıdır. 

Ağır zehirlenme : Ağız : Yok 

Ağır zehirlenme  : Cilt : Yok  

Ağır zehirlenme : Solunum : Yok 

 

AŞIRI ETKİLENMENİN BEL İRTİ VE İŞARETLER İ 

Gözler: Yanma, yaşarma, kızarma, ve şişkinlik. 

Cilt: Kızarıklık, yanma, kuruma, çatlama ve döküntü. 

Sindirim sistemi: Mide bulantısı veya kusma. 

 

KANSERE NEDEN OLMA:  Bu ürün kansere yol açabilecek maddeleri içermemektedir. 
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ETKİLENMENİN KONTROLU VE K İŞİSEL ÖNLEMLER 

Mühendislik kontrolleri: 

Çalışma ortamındaki havanın yeterli oranda temizliği için, ventilasyonun temin edilmesi veya 
ortam havası içindeki kirliliğin kabul edilebilir sınır değerlerin altında tutulabilmesi için diğer 
mühendislik kontrollerinin yapılması gerekir.(Kabul edilebilir sınır değerler için yerel otoritelere 
başvurulmalıdır). 

Kişisel korunma: 

Gözler: Göz çevresini, sıçramalara karşı, sıkıca sararak koruyan gözlük kullanın. 

Gövde: Koruyucu elbise giyin. 

Solunum yolları: Buhar maskesi kullanın. Onaylı ve sertifikalı maske kullanıldığından emin olun. 

Yiyecek, ve içeceklerden uzak bulundurun. 

Ellerin korunması: 

Eller: Eldiven kullanın. 

Çalışma bitikten sonra ellerinizi yıkayın. 

Koruyucu eldivenler: 

Eldivenlerin malzemesi: Nitril kauçuğu (NBR), doğal kauçuk (NR). 

 

İLK YARDIM VE ÖNLEMLER 

GÖZLER :   Varsa kontakt lens’leri çıkarın. Derhal ve gözleri açık tutarak bol miktarda su ile 
en az 15 dakika gözleri yıkayın. Rahatsızlık veya görme bozukluğu varsa doktora 
başvurun. 

CİLT:   Cildi derhal sabun ve bol su ile iyice yıkayın. Lehim sıvısı ile ıslanan giysileri 
çıkarın. Eğer rahatsızlık devam ediyorsa doktora başvurun. Çıkarılan giysileri 
kullanmadan önce yıkayın. 

SİNDİRİM SİSTEMİ: Eğer yutulursa, su ile iyice yıkayın. Derhal, 2 bardak su veya aktif 
karbon bulamacı verin. Kusturmayın, dinlenme durumunda tutun ve acele 
doktora başvurun. (Aktif karbon bulamacı hazırlamak için, 50 gram aktif karbonu 
400 gram su ile bir plastik şişe içinde iyice çalkalayarak karıştırın. Vücut 
ağırlığının her bir kilogramı için 3 mililitre olarak hesaplayın veya ortalama 
yetişkin bir kişi için 300mililitre olarak içirin). 

SOLUNUM SİSTEMİ: Eğer çok miktarda solunmuş ise, kişiyi temiz havaya çıkarın ve 
dinlenme konumunda tutun. Eğer solunum durursa veya yavaşlarsa yapay 
solunum yaptırın (Örneğin ağızdan ağza solunum). Oksijen verme de yapılabilir. 
Gerekirse doktora başvurun. 

EK ÖNERİLER:  Eğer kişi doktora götürülürse, onlara bu MSDS bilgilerinin bir kopyasını 
verin. 
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YANGINA KAR ŞI ÖNLEMLER: 

SF-01 Fluks yanıcı değildir. Dolayısı ile beklenmedik bir yangın veya patlama vs. tehlikesi 
göstermez. Yangında karbondioksit veya kuru kimyasal söndürücü kullanılır. 

 

ÇEVREYE ETKİLERİ İLE İLGİLİBİLGİLER 

Genel kanı: Bugüne kadar çevreye zararlılığı ve biyolojik bozunma konusunda olumsuz herhangi 
bir bilgi elde edilmemiştir. 

 

ATIK SORUNU 

Atıklar herhangi bir sağlık sorunu yaratmaz. 

Yok etme yöntemi: Bu ürün, bu ürün ile kirlenmiş emici malzemeler ve diğer kirlenmiş 
malzemeler, onaylanmış bir “atık yok etme tesisinde”, yerel uygulama talimatlarına uygun olarak 
yok edilir. 

Boş ambalajlar: Boş ambalajlar önce iyice boşaltılmalı, uygun şekilde ağızları kapatılıp ambalaj 
yenileme tesisine gönderilmelidir, veya tamamen ve uygun şekilde yok edilmelidir.  

 

DAYANIKLILIK VE ETK İNLİK 

Dayanıklılık: Normal kullanım ve stoklama koşulları altında dayanıklıdır. 

Polimerleşme: Polimerleşme olayı olmaz 

Zararlı parçalanma-bozunma ürünleri: Bilinmiyor. 

Uyuşmayan malzemeler: Kuvvetli bazik ve oksitleyici ürünler. 

 

 


