
 

 
MR-NH 
niski współczynnik powierzchni, 
duża wydajność 
 
Jedna nazwa, jedna obietnica: MR-NH – (Motor Vehicle Rosin Non-Halogen) to nowy wymiar dla produkcji 
SMT. Pasta MR-NH gwarantuje nieznaną wcześniej na rynku, wyjątkową wydajność dla procesu nadruku 
szablonowego, zapewniając doskonałą jakość nadruku, doskonałe właściwości trakcyjne oraz optymalną 
stabilność konturu. Idealnie sprawdza się nawet przy współczynnikach powierzchni poniżej 0.6. Możliwość 
zastosowania na niemal wszystkich matrycach. Przekonaj się o doskonałych właściwościach pasty MR-NH! 
 

 współczynnik powierzchni < 0.6 
 rozmiar proszku 20-38 µm 
 wolna od halogenków ROL0 

 
 dla niemal każdego rodzaju matrycy 
 doskonała jakość nadruku 
 doskonałe właściwości trakcyjne 
 optymalna stabilność konturu 

 
 
MR-HN specyfikacja: 

Nazwa Topnik Skład Rozmiar 
proszku 

Topnik Klasyfikacja 
topnika 

LFM-48 typ MR-NH MR-NH LFM-48 (Sn3.0AG-0.5Cu) Typ 4 11.5 ROL0 

 

 
MR-NH w testach referencyjnych: 
Doskonała wydajność pasty MR-NH została udowodniona w różnorodnych testach, w których porównaliśmy 
ją z konwencjonalnymi pastami lutowniczymi. 
 
 
Właściwości trakcyjne w teście referencyjnym1 

Jednolity, równomiernie uformowany osad lutowniczy – W porównaniu z konwencjonalną pastą lutowniczą, 
MR-NH wyraźnie eksponuje swoje doskonałe właściwości trakcyjne. Zdjęcia porównawcze zrobiono 
aparatem szybkostrzelnym. 
 



 
 
MR-NH jest przyszłościową innowacją opracowaną przez nasz dział badawczo-rozwojowy, która nadaje 
produkcji SMT nowy wymiar wydajności. MR-NH doskonale nadaje się do zaawansowanego technologicznie 
procesu nadruku szablonowego. 
 
MR-NH – nadruk konturów w teście referencyjnym2 
Test porównawczy nadruku konturów za pomocą MR-NH oraz konwencjonalnej pasty lutowniczej wyraźnie 
wskazuje na bardziej stabilny kontur przy użyciu pasty MR-NH. 

 
 
MR-NH 
Właściwości nadruku w teście referencyjnym3 
W teście referencyjnym z pastą konwencjonalną, wyniki wskazały, że nawet przy matrycy o grubości t-150 
µm, MR-NH posiada dużo większy poziom wydajności 
 

 
 
 
Właściwości zwilżające pasty MR-NH 
Wyjątkowość pasty MR-NH odzwierciedla się również w jej właściwościach zwilżających. Zdjęcia/filmy 
wykonano  w symulatorze procesu rozpływowego.  
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