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Empresa
A Celera Fibras é parte de uma rede global e dona 
de uma experiência somada de décadas, na 
pesquisa, desenvolvimento, fabricação e 
comercialização de soluções de alta tecnologia 
para os mais diversos segmento da indústria.  
 
Diversas empresas do ramos eletro-eletrônico, 
automotivo, médico, aeroespacial e de luminárias, 
tem contado com nosso suporte técnico e vasto 
know-how para suas aplicações.
 
Os princípios estratégicos que guiam nossa 
Organização são a compreensão precisa das 
necessidades de nossos clientes, respostas rápidas 
e produtos de qualidade acima da média de 
mercado.  
 
Esses princípios guiam nossa abordagem ao 
mercado, bem como nosso ambiente de trabalho 
e é através desse posicionamento, que a Celera 
Fibras tem sido reconhecida e prestigiada por 
uma grande e crescente base de organizações, em 
vários mercados e países.
 
Conheça nossa linha de produtos e soluções para 
indústria e entre em contato conosco.



Condutividade Térmica
A taxa de velocidade com que o calor flui através de uma unidade de área, produzindo uma diferença de 
temperatura (gradiente) de 1°C, através de 1 unidade de espessura.

A condutividade térmica é uma propriedade absoluta ou inerente ao material e que descreve sua 
habilidade em conduzir calor.

É a dificuldade que um sistema tem em trocar calor através das diversas formas de intercâmbio de calor 
(condução, convecção e irradiação térmica), e que leva em consideração a capacidade térmica da 
interface do sistema com o meio onde se encontra.

 Impedância Térmica
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PROPRIEDADES TÉRMICAS 
RELEVANTES PARA APLICAÇÕES EM LED

Fatores que afetam a impedância térmica

Resistência Térmica
A resistência térmica (R) de um material corresponde à dificuldade de transmissão de calor e é 
determinada pelo quociente entre a espessura do material (E) e a sua condutibilidade térmica 

Quanto maior for a condutibilidade térmica e menor a espessura do material, mais eficaz será a 
dissipação térmica

Área: Aumentar a área do contato térmico diminui a impedância térmica
Espessura: Aumentar a espessura do isolante aumenta a impedância térmica
Pressão: Aumentar a pressão de fixação (sob condições ideais) diminui a impedância térmica
Tempo: A Impedância térmica diminui ao longo do Tempo

=

= +



Projetando soluções em LED com 
confiabilidade e altíssima duração

Um LED (Light Emitting Diode) é um componente eletrônico semicondutor que gera luz a partir 
da passagem de corrente elétrica por seu interior e que apresenta eficiência bastante superior 
à de outras fontes de luz, como lâmpadas incandescentes ou fluorescentes.
Os LEDs foram originalmente utilizados em aparelhos celulares, computadores pessoais e 
outros dispositivos eletrônicos, nos quais a preocupação com seu ciclo de vida não era 
relevante, já que esses dispositivos falhariam ou se tornariam obsoletos muitos anos antes do 
LED deixar de operar.
No entanto, avanços tecnológicos mais recentes, tanto no design do LED como em seu 
processo produtivo, têm gerado uma revolução na indústria de iluminação, com a introdução 
de produtos de potência cada vez maior, e o consequente aumento da preocupação com sua 
vida útil e confiabilidade.

Do contrário, pode-se esperar um ciclo de vida substancialmente mais curto para o produto, 
além da ocorrência de falhas severas.  Por isso, o gerenciamento das forças de temperatura 
atuantes sobre a luminária é o processo mais crítico e crucial no desenvolvimento de uma nova 
aplicação, garantindo eficácia, distribuição espectral e manutenção do lúmen, em níveis de 
excelência.

As luminárias de LED dependem de um projeto de gerenciamento 
térmico adequado, que leve em conta as mais diversas variáveis que 

afetam o módulo de LED. 
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Efeitos da Temperatura no LED

De forma geral, uma fonte de luz converte energia elétrica em luz e calor, em proporções distintas.  
Lâmpadas incandescentes, por exemplo, operam principalmente na região de radiação 
infravermelha, com somente 8% de emissão de luz. As fluorescentes emitem uma proporção maior 
de luz, 21%, embora também emitam IR, UV e calor. Já os LEDs normalmente emitem baixíssimos 
níveis de infravermelho e convertem praticamente 40% da energia em luz. Contudo, o saldo é 
transformado em calor, que deve ser conduzido para fora da área ativa do LED em direção à placa de 
circuito, sistema de dissipação e resfriamento, carcaça e por fim, para o ambiente externo.  À medida 
que a temperatura do ponto de junção (P-N) do LED aumenta, inúmeros parâmetros de performance 
são comprometidos.
A QUALIDADE da luz é afetada em função da 
alteração da cor e instabilidade da luz 
branca. A QUANTIDADE de luz emitida é 
diminuída usando a mesma quantidade de 
energia, diminuindo a eficiência energética e 
por fim, a VIDA ÚTIL também cai por conta 
da depreciação acelerada do lúmen.  No 
caso de fontes em LED, não existe dissipação 
de calor por radiação térmica e, portanto, o 
calor deve ser eliminado unicamente por 
condução e convecção. Embora o LED seja 
mais eficaz, seu gerenciamento térmico é 
mais complexo e crítico e o desenvolvimento 
apropriado do sistema de resfriamento é 
essencial para a luminária LED.
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BRANCO REFERÊNCIA (BBL)

ALTA EFICIÊNCIA 100%

70%

0%

0 25,000 50,000
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MUDANÇA DE COR

QUALIDADE QUALIDADE VIDA ÚTIL 
A ESTABILIDADE DA LUZ 

BRANCA É COMPROMETIDA E 
OCORRE A MUDANÇA DE COR

A EFICÁCIA LUMINOSA 
(LUMENS/WATT) DIMINIU À MEDIDA 
QUE AUMENTA A TEMPERATURA NA 

JUNÇÃO DO LED
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COM UMA TEMPERATURA MAIS ALTA 
NA SOLDA DO LED

EFICÁCIA
DA LUZ

EM lm/W LUMEN
OUTPUT

Tj TEMPERATURA NA SOLDA DO LED
VIDA ÚTIL EM HORAS



O Caminho do Calor

Embora os LEDs não transmitam calor através do feixe de luz, uma quantidade de calor significativa 

é gerada em seu ponto de junção P-N (Tj). Qualquer deficiência no fluxo de calor irá diminuir a 

performance do LED, já que a temperatura na junção aumenta. Assim, a fim de se obter altos níveis 

de eficácia, confiabilidade e tempo de vida útil do LED, o desafio é manter a temperatura no ponto 

de junção o mais baixa possível.

LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES EM LED

04 *acima do valor máximo especificado pelo fabricante do LED, 

Do ponto de vista térmico, uma luminária LED típica consiste em 
uma fonte LED, uma placa de circuito (PCI) e um sistema de 
resfriamento. A fonte de luz LED incorpora um semicondutor, 
elementos ópticos, carcaça e um dissipador, que é empregado 
com a função de retirar o calor do diodo, através da placa. 

Tradicionalmente, pastas ou graxas térmicas têm sido empregadas com essa finalidade, servindo 
de interface entre a PCI e dissipador. Entretanto, sua aplicação é extremamente custosa e 
ineficiente, e via de regra, permite a existência de gaps de ar entre a placa e o dissipador, onde a 
condução térmica é extremamente prejudicada. Além disso, ao longo do tempo, a pasta pode 
endurecer e ressecar o que diminui a condutividade térmica e inviabiliza a manutenção do módulo 
de LED.

CAMINHO DO LUZ

FLUXO DO CALOR

LENTE

CHIP SEMICONDUTOR

SOLDA

PCB

DISSIPADOR

Tj TEMPERATURA NA SOLDA DO LED

EXEMPLO DO FLUXO TÉRMICO DE UM LED

RESISTÊNCIA 
TÉRMICA DO 
MÓDULO DE 
LED

CONDUTIVIDA
DE TÉRMICA DO 
DISSIPADOR MATERIAL DE INTERFACE 

TÉRMICA – MIT

FIQUE
ATENTO

Para cada aumento de

10 graus,
a vida útil do LED

diminui de
30 a 50%*



O processo de fixação de um dissipador de calor a um módulo de LED exige que dois 

substratos sólidos, de diferentes naturezas, sejam trazidos e mantidos em contato durante 

toda a vida útil da luminária. O problema é que não importa quão bem preparadas estejam, 

duas superfícies sólidas nunca são perfeitamente planas ou sem falhas, a ponto de permitir 

um contato total. Toda e qualquer superfície possui um determinado nível de rugosidade, 

que é resultado de “montanhas e vales” microscópicos. Sobreposta a essa superfície rugosa 

existe uma área de não planicidade em formato côncavo, convexo ou misto. Quando duas 

superfícies com essas características são unidas, somente as “montanhas” de cada material 

se tocam, enquanto os “vales” se mantém separados formando regiões cheias de ar (lacunas 

ou air gaps), que por sua vez, prejudicam a transferência de calor.

O que é um MIT?
 Material de Interface Térmica
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PCB
Material de Interface

Ar

Dissipador
de Calor

Superfícies de mebal possuem
imperfeições microscópicas

Excelencia Transferência Térmica
do PCB para o Dissipador

SUPERFÍCIE DE CONTATO

Condução térmica pobre Condução térmica ótimo

SOLUÇÕES FLEXíVEIS



Entenda as diferenças entre os diferentes
tipos de MIT

Existe uma gama bastante variada de MITs (Materiais de Interface Térmica), tanto do 
ponto de vista do desempenho térmico, mecânico e dielétrico, quanto da perspectiva 
de preços.
Assim, desenvolver um entendimento básico das vantagens, desvantagens e 
aplicabilidade de cada um dos diferentes tipos de soluções nessa área, é essencial 
para o sucesso de seu projeto.

LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES EM LED
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Pastas Térmicas
As pastas térmicas são produzidas a partir de 
uma matriz polimérica não-curável, à qual são 
adicionadas partículas condutivas, que 
tornam o material termicamente condutivo.  
De forma geral, as pastas oferecem um índice 
de desempenho térmico bastante elevado, 
dada sua capacidade de penetrar e se 
conformar a todas as micro imperfeições 
presentes nas superfícies de contato.
Outra vantagem das pastas é sua baixíssima 
resistência térmica, baixo custo, possibilidade 
de retrabalho, e a possibilidade de serem 
aplicadas em camadas muito finas (0,07mm a 
0,20mm).
Por outro lado, as desvantagens da pasta 
surgem diante de sua difícil aplicação, que 
muitas vezes demanda investimentos em 
dispositivos como telas serigráficas, robôs de 
aplicação automática, etc, além de produzir 
sujeira na linha de produção.  Outra restrição 
ao uso das pastas vem de sua natureza 

O que você precisa saber 
para poder especificar o MIT ideal
 para sua Luminária LED

tixotrópica, que ao longo dos seguidos ciclos 
térmicos da Luminária, pode sofrer 
ressecamento (dry-out), migração (pump-out) 
entre outras falhas mecânicas, que podem 
comprometer severamente a confiabilidade 
do produto no longo prazo.
A Celera possui uma linha de pastas térmicas 
com e sem silicone, com garantia de vida de 
pelo menos 100.000 horas e que não 
apresenta os efeitos indesejados da maior 
parte das pastas hoje disponíveis no mercado.



Os PADs são uma espécie de “colchonete”, 
com boa maciez e normalmente produzidos a 
partir de elastômeros (por exemplo, Silicone) 
sobre os quais é curado um conjunto de 
partículas à base de cerâmica.
Os PADs são fornecidos em rolos ou em 
peças já cortadas na medida e sua principal 
função é preencher o espaço vazio (“air gap”) 
entre diferentes componentes, por exemplo, 
entre a PCI e o Dissipador.
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PADs Térmicos

O principal desafio na correta especificação de um PAD é encontrar um material com a Dureza 
adequada para sua aplicação.  Um material duro demais, pode ter baixa performance em 
termos de condução térmica, à medida que não se conformará bem às imperfeições das 
superfícies de contato.  Por outro lado, um material macio demais, poderá ser mecanicamente 
degradado com o excesso de pressão.
A vantagem do PAD é que ele possui vida útil superior ao do próprio LED e ainda, oferece 
enormes vantagens no processo produtivo, já que sua aplicação é extremamente 
descomplicada, bastando sua colocação manual sobre PCI e Dissipador.

As Fitas Térmicas oferecem uma excelente relação entre 
custo, boa condutividade térmica e eficiência produtiva.  As 
fitas podem ser fornecidas em rolos, para processamento 
posterior na planta do cliente ou mesmo entregues em peças 
já cortadas na medida final de montagem.
As Fitas são produzidas a partir de uma base de fibra de vidro 
e impregnadas com adesivo acrílico PSA, o que garante 
altíssima força de adesão, podendo inclusive eliminar os 
parafusos na fixação da placa de LED.

Fitas Adesivas 
Térmicas de Fixação



São produzidas pela fusão do mineral com elementos aglutinantes e fornecidas em folhas ou 

peças.  As mantas de grafite oferecem excepcional desempenho térmico, embora, dada a 

natureza frágil do material, podem apresentar alguma dificuldade para aplicação na linha de 

montagem.  Por isso, podem ser combinadas com algum tipo de filme polimérico (por exemplo, 

PET ou PI) o que torna seu uso tão simples quanto o dos PADs ou Fitas Térmica. São bastante 

empregadas na montagem de COBs.
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Form-in-place-Pads

Adesivos Térmicos

Mantas de Grafite

LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES EM LED

Os FIP representam a união perfeita dos principais benefícios de uma Pasta Térmica, ou seja, 

sua excelente conformabilidade às irregularidades das superfícies, bem como as vantagens de 

um PAD: durabilidade e confiabilidade.  Isso se dá ao fato de que, em estado pré-cura, os FIP 

têm aspecto de uma Pasta, porém após curados, se tornam um PAD, o que elimina os 

problemas normalmente associados ao uso das Pastas, como migração, ressecamento, etc

Os Adesivos Térmicos são compostos mono ou 

bi-componentes à base de Silicone, que possuem tanto 

a função de fixação mecânica entre Placa e Dissipador, 

quanto a otimização do fluxo térmico entre os dois.

Possuem custo competitivo, embora gerem menor 

produtividade na montagem em linha e também 

sujeira.
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A Importância da Área de União
para a determinação do MIT mais eficiente

Duas propriedades térmicas são comumente confundidas no processo de seleção do MIT mais 
adequado para um projeto LED: condutividade térmica e resistência térmica.
Enquanto a condutividade se refere à capacidade intrínseca de um determinado material de 
conduzir o calor através de si, a resistência aponta para a situação oposta e depende da distância 
(espessura) entre os materiais de um pacote térmico, e da rugosidade e dureza de suas superfícies.

De forma geral, a resistência térmica pode ser reduzida por 3 ações:
• Diminuição da distância entre PCI e Dissipador
• Diminuição da Rugosidade das superfícies de PCI e Dissipador
• Aumento da condutividade térmica do material que faz a interface entre PCI e Dissipador

Assim, cada aplicação irá ditar, de forma específica, qual a característica mais importante em seu 
gerenciamento térmico: que pode ser, a maior condutividade térmica possível ou a menor 
resistência térmica possível.  Afim de determinar qual das duas é a preponderante em seu projeto, 

olhe para a área de união entre o 
Componente LED e o Dissipador, ou mais 
propriamente para a distância entre 
ambos.
Aplicações que tenham uma distância 
menor do que 50 microns devem focar em 
materiais com a menor resistência térmica 
possível.  Para entender esse princípio, 
basta observar o caminho que o calor 
percorre dentro do Módulo LED: o calor irá 
gastar mais tempo percorrendo os 
componentes do módulo (PCI e Dissipador) 
do que a superfície de contato entre esses 
componentes.

Assim, quanto menor a resistência térmica 
dessa interface, melhor.
Por outro lado, para distâncias entre 
Componente LED e Dissipador maiores 
que 150 microns, a situação é oposta: 
nesses casos, a maior parte da resistência 
ao fluxo de calor virá justamente da área 
de união (interface) entre Componente LED 
e Dissipador e assim, escolher o material 
com a maior condutividade térmica 
possível, é chave.

t1+t3<t2

t3
t2
t1

t1+t3>t2

t3
t2
t1

Prioridade:
Menor Resistência Térmica possível

Prioridade:
Maior Condutibilidade Térmica possível
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Os 10 mais importantes fatores 
a se considerar na escolha de um Material de Interface Térmica

É fundamental se determinar a quantidade de calor, normalmente em Watts, que necessita ser 
dissipada.  

Para se lidar de maneira adequada com o calor no ponto de junção, a faixa térmica de operação da 
interface (MIT) deve ser conhecida.  Você deve escolher um MIT que resista à temperatura máxima 
encontrada no ponto de junção do Diodo e não no Diodo em si.

1

2

3

4

5

6

7

A força de fechamento do módulo também é um fator muito importante na seleção de seu MIT.  Se a 
força é baixa – entre 20 a 60 PSI (0,14 a 0,34 Mpa) você pode utilizar um PAD Térmico.  Contudo, se a 
pressão for maior que 50 PSI (0,34 MPa) pense em um material de mais alta performance, como a Fita 
Térmica ou Manta de Grafite.

Defina se o MIT também deve agir, além de condutor térmico, como um isolante elétrico.  Produtos à 
base de grafite são condutores elétricos.  Já PADs Térmicos e Fitas são isolantes elétricos.

LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES EM LED

Identifique qual será a posição de utilização da Placa: se estiver na horizontal, pastas térmicas podem 
ser consideradas.  Já se estiver sujeita a muitas vibrações e posicionada continuamente na vertical, o 
uso da Pasta não é recomendado pelo risco de migração e escorrimento.

Sua aplicação deve oferecer a possibilidade de ser retrabalhada?  Em caso positivo, pastas térmicas e 
adesivos líquidos devem ser evitados.

Qual dimensão da área de contato entre Componente LED e Dissipador?  Para áreas pequenas 
(<25x25mm) Pastas Térmicas podem ser utilizadas sem maiores preocupações.  Contudo, para áreas 
maiores, em que deve haver a garantia de contato permanente do MIT com ambas as superfícies, os 
PADs Térmicos e Fitas Adesivas são mais recomendados, pois garantem contato contínuo e se 
adequam melhor às irregularidades de uma grande área de cobertura.

Olhe para a área de união (interface) entre Componente LED e Dissipador e suas variáveis: 
espessura, rugosidade e dureza das superfícies, afim de determinar qual o parâmetro mais 
importante no gerenciamento do calor: alta condutividade térmica ou baixa resistência 
térmica.

Considere sempre a dureza do material termo condutor: eventualmente um material com 
condutividade de 2W/mk pode ter um desempenho térmico superior ao de um material com 
condutividade de 10W/mk, caso esse último não consiga preencher perfeitamente todos os vazios 
entre componente LED e Dissipador (“air gaps”).  Portanto, não olhe somente para o índice de 
condutividade térmica, mas para a capacidade do MIT de se conformar à rugosidade das superfícies de 
contato.

Existe algum tipo de desnível entre as superfícies de contato?  Em caso positivo, considere somente a 
utilização de PADs Térmicos, já que por sua natureza macia esses materiais podem se conformar a 
diferentes distâncias entre as superfícies que fazem parte do pacote térmico. 
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10
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COOLPaste
Pastas Térmicas para aplicações 
gerais e de alta-performance
A linha de pastas térmicas 
COOLPaste® oferece uma ampla 
gama de produtos cobrindo as mais 
variadas necessidades: das mais 
simples às mais exigentes demandas 
de gerenciamento térmico.
Os produtos COOLPaste® podem ser 
aplicados manualmente ou através 
de telas serigráficas, garantindo uma 

aplicação homogênea e constante.  As altas compressibilidades de nossas Pastas 
garantem uma perfeita conformação às superfícies de contato, mesmo em situações de 
baixa pressão, proporcionando baixíssimos níveis de impedância térmica.
Desenvolvemos produtos com altíssima durabilidade e que oferecem larga superioridade 
aos seus concorrentes em termos de redução de ressecamento, migração e exsudação de 
óleo.
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®

Características
• Materiais mono-componente, sem cura
• Altamente conformáveis
• Baixíssimos níveis de resistência térmica
• Custo competitivo

Benefícios
• Excelente condutividade térmica
• Alta estabilidade mecânica: não ressecam, não migram, não endurecem, não oxidam e não 
  soltam óleo
• Possibilidade de aplicação de camadas de interface extremamente baixas: a partir 0,025mm

Opções 
• Materiais com ou sem silicone
• Várias opções de embalagens
     - Seringas de 3, 5, 10 e 30cm3
     - Bisnagas de 330ml
     - Potes de 1, 3 e 5Kg
     - Barris de 25 e 50Kg
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Cor

Condutores

Viscosidade a 25˚C

Densidade

Condutividade Térmica

Impedância Térmica

Resistência Térmica

Rididez Dielétrica

Evaporação

Ciclo Térmico

Tempo de Validade

LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

Norm
a

Unidade

PA1010

PA1025

PA1038

-

-

Brookfield RVF,#7

-

ASTM D5470

ASTM D5470

ASTM D5470

-

200˚C @ 24h

25˚C / 30-80˚C
30m 100 cycles

-

-

-

-

g/cm3

W/m.k

(˚C-in2/W)@50psi

˚C

V

%

%

-

COOLPaste  

Especificação
Técnica

Branca

Cerâmicos

1000K cps

2,00

1,00

0,12

200

>2000

<0,23

S.A.D.

5 Anos

Cinza

Cerâmicos

1000K cps

2,50

2,50

0,015

200

>2000

<0,25

S.A.D.

5 Anos

Cinza

Cerâmicos

1000K cps

2,30

3,80

0,008

200

>2000

<0,25

S.A.D.

5 Anos

®



03030303030303030303030315

Cor

Condutores

Viscosidade a 25˚C

Densidade

Condutividade Térmica

Impedância Térmica

Resistência Térmica

Rididez Dielétrica

Evaporação

Ciclo Térmico

Tempo de Validade

Norm
a

Unidade

PA1050

PA1070

-

-

Brookfield RVF,#7

-

ASTM D5470

ASTM D5470

ASTM D5470

-

200˚C @ 24h

25˚C / 30-80˚C
30m 100 cycles

-

-

-

-

g/cm3

W/m.k

(˚C-in2/W)@50psi

˚C

V

%

%

-

Especificação
Técnica

COOLPaste

Cinza

Cerâmicos

1000K cps

2,20

5,00

0,007

200

>2000

<0,30

S.A.D.

5 Anos

Cinza

Cerâmicos

1000K cps

2,20

7,00

0,005

200

>2000

<0,30

S.A.D.

5 Anos

®
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Calor, mesmo em superfícies irregulares e com alto grau de rugosidade.  Nossos especialistas 
podem trabalhar em conjunto com sua empresa, para ajudar a identificar o material ideal para 
os requisitos específicos do seu produto.

Características
Cada produto da família COOLPad® é único e assim, oferece vantagens e benefícios bastante 
específicos.  De forma geral, as principais características dos COOLPads® são:
• Material polimérico de baixo grau de Dureza
• Possibilidade de adição de elementos especiais para aumentar a condutividade térmica;
• Alto grau de conformação mesmo às superfícies mais desiguais
• Atua como isolante elétrico
• Pode ser fornecido com adesivo em uma ou em ambas as faces
• Grande variedade de espessuras e graus de dureza
• Pode ser fornecido em peças já cortadas à medida
• Ampla gama de graus de condutividade térmica

Benefícios
A família COOLPad® foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a dissipação térmica de 
uma aplicação e sua confiabilidade, porém sem abrir mão do custo e praticidade de uso em 
ambiente de produção:
• Elimina as lacunas (air gaps) entre PCI e Dissipador, garantindo baixa resistência ao fluxo 
   térmico
• Absorve vibrações e impactos
• Aplicação em linha extremamente simples e rápida
• Resistência a rasgo e perfuração
• Compatível com dispositivos automáticos de aplicação

Opções 
Alguns produtos da família COOLPad® possuem características especiais, para demandas 
especiais:
• Disponível com ou sem adesivo;
• Possibilidade de reforço mecânico em fibra de vidro
• Disponível em espessuras de 0,10 a 10,0mm
• Disponível em rolos, folhas ou peças já cortadas
• Espessura customizável conforme especificação do cliente

A família de PADs Térmicos COOLPad® 
foi desenvolvida com o propósito de 
atender às crescentes demandas da 
indústria de LEDs por materiais com 
maior conformabilidade, maior 
performance térmica e facilidade de 
aplicação em linha de montagem.
A linha de produtos COOLPad® é 
composta por uma variada gama de 
soluções que podem ser aplicadas como 
interface entre PCIs e Dissipadores de 

COOLPad®
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LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

Cor

Composição (Silicone)

Espessura

Densidade

Dureza

Resistência à Tração

Resistência Térmica

Resistência Dielétrica

Constante Dielétrica (1M HZ)

Resistividade Volumétrica

Flamabilidade

Condutividade Térmica

Norm
a

Unidade

CP1015

Visual

-

ASTM D751

ASTM D297

ASTM D2240

ASTM D412

-

ASTM D149

ASTM D150

ASTM D257

UL94 V0

ASTM D5470

-

-

mm

g/cm3

Shore A

Kg/cm2

°C

V

-

(Ohm.cm)

-

W/m.k

COOLPad  

Azul

Elastomérico

0,25 a 10,0

1.75

10 a 38

55

+ 200

> 4.500

5.5

4.0 X 10 13

V0

1.5

CP1025

CP1030

Especificação
Técnica

®

Azul Claro

Elastomérico

0,25 a 10,0

2.45

30

55

+ 200

> 4.500

6.0

7.0 X 10 13

V0

2.5

Cinza

Elastomérico

0,25 a 10,0

1.85

30

60

+ 200

> 4.500

3.8

3.5 X 10 13

V0

3.0
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Cor

Composição (Silicone)

Espessura

Densidade

Dureza

Resistência à Tração

Resistência Térmica

Resistência Dielétrica

Constante Dielétrica (1M HZ)

Resistividade Volumétrica

Flamabilidade

Condutividade Térmica

Norm
a

Unidade

CP1040

Visual

-

ASTM D751

ASTM D297

ASTM D2240

ASTM D412

-

ASTM D149

ASTM D150

ASTM D257

UL94 V0

ASTM D5470

-

-

mm

g/cm3

Shore A

Kg/cm2

°C

V

-

(Ohm.cm)

-

W/m.k

COOLPad  

CP1050

Especificação
Técnica

Verde

Elastomérico

0,50 a 10,0

2.35

35

55

+ 200

> 4.500

4.0

5.0 X 10 13

V0

4.5

Amarelo

Elastomérico

0,25 a 5,0

2.70

30

55

+ 200

> 5.000

4.2

3.1 X 10 11

V0

5.0

®
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LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

COOLPad  

Especificação
Técnica

Cor

Composição (Silicone)

Espessura

Densidade

Dureza

Resistência à Tração

Resistência Térmica

Resistência Dielétrica

Constante Dielétrica (1M HZ)

Resistividade Volumétrica

Flamabilidade

Condutividade Térmica

Norm
a

Unidade

CP1060

Visual

-

ASTM D751

ASTM D297

ASTM D2240

ASTM D412

-

ASTM D149

ASTM D150

ASTM D257

UL94 V0

ASTM D5470

-

-

mm

g/cm3

Shore A

Kg/cm2

°C

V

-

(Ohm.cm)

-

W/m.k

CP1010X

Verde Claro

Elastomérico

0,25 a 5,0

3.2

25

55

+ 200

> 6.000

4.2

3.1 X 10 11

V0

10.0

Tijolo

Elastomérico

0,25 a 5,0

2.85

30

55

+ 200

> 5.000

4.2

3.1 X 10 11

V0

6.0

®
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Características
• Adesivo PSA de alta performance e altíssima força de adesão
• Adesão imediata à superfície de contato
• Sem necessidade de tratamento das superfícies a serem unidas
• Força de adesão aumenta ao longo da vida útil do LED
• Alta flexibilidade e conformabilidade

Benefícios
• Excelente barreira isolante
• Não produz sujeira no ambiente de trabalho
• Facilidade para retrabalho do módulo, pois não cura e pode ser removida para substituição 
  do módulo
• Pode ser trabalhada internamente com tesoura, estilete, etc
• Ótima relação de custo x benefício
• Pode ser fornecida em peças cortadas na medida, em rolos
• Elimina a necessidade de parafusos e porcas, grampos, etc
• Especialmente desenvolvida para adesão a alumínio, FR4, etc

Opções 
• Espessuras customizáveis de 0,05mm a 0,50mm
• Pode ser fornecida em rolos de 10mm a 1000mm de largura
• Rolos com 25 metros de comprimento
• Disponível com liner em 1 ou 2 lados

A linha THERMALTape® é composta por fitas 
adesivas dupla-face com altíssima força de 
adesão e que são utilizadas na fixação 
mecânica da PCI ao Dissipador, dispensando 
o uso de elementos mecânicos de fixação (i.e. 
parafusos, grampos, etc) e também garantin-
do baixa resistência térmica de interface.
As fitas THERMALTape® são uma grande 
aliada na busca pela otimização dos proces-
sos produtivos, garantindo um ambiente de 
montagem limpo e oferecendo redução nos 
custos de montagem, já que podem ser 
fornecidas em rolos, com peças já cortadas 
na medida necessária, prontas para 
aplicação.

THERMALTape®
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LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

Cor

Condutores

Espessura

Adesivo

Dureza

Resistividade Volumétrica

Constante Dielétrica

Peel a 90˚ em alumínio

Força de Adesão

Rigidez Dielétrica

Resistência à Tração

Impedância Térmica

Condutividade Térmica

Resistência Térmica

Flamabilidade

Norma Unidade TT900 TT1200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ASTM D149

-

AMD2240

ASTM D22470

-

UL 94

-

-

mm

-

Shore A

ohms.m

1

N/25mm

Nmm

Kv

MPa

°C.mm2/w

W/m.k

°C

-

THERMALTate    TT900 e TT1200®

Branca

Fibra de Vidro

0,25

PSA Termo Condutor

45,00

2,6 x104

18,50

> 13,72

> 1,2

> 6,0

> 13,0

208

> 1,2

200

V0

Branca

Fibra de Vidro

0,50

PSA Termo Condutor

45,00

2,6 x104

18,50

> 13,72

> 1,2

> 6,0

> 13,0

220

> 1,2

200

V0

Especificação
Técnica
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Características
• Altíssima resistência térmica 400°C
• Oferecido em espessuras de 0,05mm a 0,50mm
• Pode ser fornecido sem ou com adesivo termo condutor
• Material com classe de flamabilidade UL 94 V0
• Altíssima velocidade de dissipação

Benefícios
• Pode ser laminado com filme de Poliéster para aumentar o isolamento elétrico
• Também serve para blindagem e absorção EMI para proteção de componentes eletrônicos
• Dissipação através da interface (perpendicular) e também horizontalmente à interface de 
   contato entre PCI e Dissipador

Opções 
• Pode ser fornecido em rolos, folhas ou mesmo em peças já cortadas à medida;
• Laminado com Filme de Poliéster ou Poliimida 

A Linha FlexGRAF® é composta por 
materiais produzidos em rolos ou folhas, 
de altíssima performance térmica e boa 
flexibilidade.  O material é produzido a 
partir de fibra de carbono, nano pó de 
carbono e grafite, sintetizados através de 
um complexo processo químico e 
mecânico.
Os produtos FlexGRAF® são a solução ideal 
para aplicações como LED de alta potência 
e COB, nas quais há elevada demanda por 
velocidade de dissipação, em espaços com 
limitação de tamanho.

FlexGRAF ®
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LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

Cor

Condutores

Conteúdo de Carbono

Adição de Filme Plástico

Espessura

Dureza

Resistência à Tração

Flamabilidade

Rigidez Dielétrica

Resistência à Temperatura

Condutibilidade Térmica
Sentido x-y (horizontal)

Condutibilidade Térmica
Sentido z (perpendicular)

Impedânica Térmica

Resistividade Volumétrica

Outgassing TML

Outgassing CVCM

-

-

-

-

ASTM D374

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mm

Shore A

PSI

UL 94

Kv

˚C

W/m.k

W/m.k

˚C-cm2/W

ohms-cm

%

%

Norm
a

Unidade

FG
500

FG
700

FG
1000

FG
500MY

FlexGRAF    FG500   ®

Especificação
Técnica

Cinza Escuro

Grafite

99,8%

-

0,10

85,00

650,00

V0

0,00

400,00

400,00

15,00

0,42

11*10 4

0,15%

0,09%

Cinza Escuro

Grafite

99,8%

-

0,25

85,00

650,00

V0

0,00

400,00

350,00

15,00

0,51

11*10 4

0,15%

0,09%

Cinza Escuro

Grafite

99,8%

-

0,50

85,00

650,00

V0

0,00

400,00

300,00

15,00

0,57

11*10 4

0,15%

0,09%

Cinza Escuro

Grafite

85,6%

Mylar Dupont 
0,030mm

0,25

85,00

2400,00

V0

> 4,0

150,00

100,00

5,00

0,66

11*10 4

0,15%

0,09%
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Características
• Excelente estabilidade mecânica e química
• Pronto para retrabalho do módulo
• Alta absorção de stress mecânico e vibração durante e após montagem
• Sem migração, sem ressecamento, sem óleo
• Cura a temperatura ambiente, mas também pode ser acelerado com aplicação de calor

Benefícios
• Módulo de dureza ultra baixo, o que garante que não haverá qualquer dano causado pela pressão 
  superficial aos componentes de sua Placa, durante a montagem;
• Ultra conformação mesmo às geometrias mais complexas e intrincadas de sua aplicação
• Solução única, para múltiplas aplicações: pode se adequar as condições de espessura e dimensões 
  de toda a sua linha de Luminárias
• Boa eficiência produtiva, pois material é fornecido em bisnagas de 330ml com bico misturador 
  acoplado, o que garante perda zero
• Possibilidade de customização do grau de fluidez (viscosidade) para adequá-lo a seu processo 
  produtivo

Opções 
• Seringas de 30cm3 e bisnagas de 170 e 330ml com bico misturador automático
• Barris de 5Kg

A linha FORMAPad® combina o que há de 
melhor, do ponto de vista técnico, das Pastas 
Térmicas e dos Pads Térmicos.
Essa linha é composta por produtos mono e 
bi-componente, que são aplicados nas 
superfícies de contato (PCI ou Dissipador) da 
mesma forma que um adesivo térmico ou 
pasta térmica, ou seja, manualmente ou 
através de uma tela serigráfica.  Uma vez que 
os componentes são fixados, o FORMAPad® 
preenche mesmo as microscópicas imper-

FORMAPad®

feições das superfícies de contato, eliminando 100% as lacunas de ar, inimigas da dissipação térmica.
Após sua cura, o FORMAPad® adquire a consistência de um elastômero macio e flexível (como um 
“colchonete”) o que garante que não irá ressecar, migrar ou exsudar óleo, como é próprio das Pastas 
Térmicas, entregando confiabilidade e longo tempo de vida a sua aplicação.
O FORMAPad® é sua melhor opção para substituição das Pastas Térmicas, pois mantém todos os 
seus benefícios e vantagens técnicas, contudo, oferecendo tranquilidade para toda a vida útil de sua 
luminária.



LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

Cor

Condutores

Condutividade Térmica

Resistividade Volumétrica

Ratio de Mistura / Tipo de Cura

Tempo de Cura

Tempo de Cura

Propriedade Após Cura

Densidade

Dureza

Rigidez Dielétrica

Resistência à Temperatura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ASTM D149

-

-

-

W/m.k

ohms-cm

-

a 25˚C

a 120˚C

g/cm3

Shore A

Kv

˚C

Norm
a

Unidade

FP
100X

FP
200X

FP
500X

FORMAPad®

Especificação
Técnica

Branco

Silicone

2,0

1012

1 parte Cura Temp.

24 horas

30 minutos

2,80

40,00

3,00

200,00

Cinza

Silicone

2,0

1012

2 parte Cura RTV

24 horas

30 minutos

1,60

40,00

3,00

200,00

Cinza

Isenta de silicone

3,2

1015

1 parte sem cura

Sem Cura

Sem Cura

2,80

50,00

3,00

200,00

26



03030303030303030303030327

Características
• Excelente estabilidade mecânica e química em altas e baixas temperaturas
• Baixo tempo de tack-free

Benefícios
• Antes da cura, a LEDGlue® flui como uma espécie de pasta térmica, adequando-se 
  perfeitamente às irregularidades das superfícies de contato.  Após sua cura, fixa fortemente
  os componentes e dispensa o uso de parafusos, grampos, etc
• Material com baixo módulo de dureza, causando baixo stress mecânico aos componentes 
  durante a montagem
• Material mono-componente, facilitando manuseio e aplicação
• Oferece possibilidades ilimitadas de espessura na fixação entre 2 componentes

Opções 
• Bisnagas de 330ml 

A linha LEDGlue®  é composta por ade-
sivos térmicos, de alta performance e 
desenvolvidos para proporcionar 
excelente condutividade térmica, além 
da fixação mecânica dos componentes 
de contato.
Os adesivos LEDGlue® são elastômeros 
ideais para a união de componentes de 
intensa geração de calor, como PCIs, a 
dissipadores e chassis metálicos.

LEDGlue®



LIBERTE O CALOR DE SUAS APLICAÇÕES COM LED

28

Cor

Viscosidade

Tempo sem Tack

Densidade pós-cura

Validade em Estoque a 10˚C

Dureza

Resistência à Temperatura

Rigidez Dielétrica

Constante Dielétrica

Resistividade Volumétrica

Classe Flamabilidade

Condutividade Térmica

Tempo de Cura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a 25˚C

a 125˚C

a 150˚C

-

cpa

minutos

g/cm3

Meses

Shore A

˚C

KV/mm

1000 Hz

Ohm.metro

UL 94

W/m.k

Horas

Minutos

Minutos

Norm
a

Unidade

LG
4000

LG
5000

LEDGlue ®

Branco

12.500

7

2,2

6

50,00

200,00

10,00

5,50

10 10

V0

1,8

10

20

10

Preta

125.000

10

2,8

6

80,00

200,00

10,00

6,00

10 11

V0

2,30

10

20

10

Especificação
Técnica



0303030303030303030303030329

TABELA UNIVERSAL DE ÍNDICES DE
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

Diamante

Cobre

Ouro

Alumínio

Aço (baixo carbono)

Nitreto de boro

Solda

Aço Inoxidável 

Alumina

Mica

Água

Dissipador de Calor

FR4

Epóxi

Filme de Poliéster

Ar

1000 W/mK

90 a 400 W/mK

290 W/mK

50 a 235 W/mK

66 W/mK

39 W/mK

20 a 50 W/mK

20 W/mK

27 W/mK

0.7 W/mK

0.5 W/mK

0.5..4 W/mK

0.3 W/mK

0.2 ..0.3 W/mK

0.2 W/mK

0.027 W/mK

Material Condutividade
Térmica (W/mK)
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