
Soluções em produtos e serviços para gestão 
térmica de aparelhos e componentes eletrônicos.

PRODUTOS



Contribuir para a vida
das pessoas, capacitando 
a indústria eletrônica a 
desenvolver produtos 
eletrônicos mais confiáveis, 
através de nossa paixão
pela técnica.

A Celera Fibras é parte de uma rede 
global, 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 dos 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 maneira 
de fazer negócios, bem como nosso 
ambiente de trabalho. Como resultado, 
a Celera é uma parceira importante, de 
empresas líderes em seus segmentos
 de atuação, em vários países.

Conheça nossa linha de produtos e 
soluções para indústria e entre em
contato conosco.

TECNOLOGIA, 
CONHECIMENTO

E PAIXÃO
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Descrição
O FlexGRAF® FG500 é produzido a partir 
de grafite de alta cristalização, sintetizado 
através de um complexo processo químico 
e mecânico.  O material é indicado para 
aplicações em que haja demanda por 
altíssima performance térmica, mesmo 
operando sob altas temperaturas.

Características
• Alta resistência térmica: até 400°C
• Material com classe de flamabilidade  

UL 94 V0
• Alta velocidade de dissipação
• Pode ser fornecido laminado a Polímero, 

tornando eletricamente isolante

Formatos de Fornecimento
• Em rolos de 5,0mm a 1000,0mm de 

largura e comprimento de 50 metros
• Sem adesivo ou com adesivo em 1 ou 

2 faces
• Peças cortadas à medida, conforme 

Desenho Técnico

celerafibras.com.br

FlexGRAF®

FG500
Interface Térmica 
de Grafite Natural

0,13mm

FG500
0,25mm

FG700
0.50mm

FG1000

Espessura

VOLTAR
AO MENU



Propriedades Norma Unidade Valores

Cor - - Cinza Escuro

Condutores - - Grafite

Conteúdo de Carbono - % 98,0

Espessura ASTM D374 mm 0,13

Dureza - Shore A 85

Resistência à Tração - MPa 3,1

Flamabilidade - UL 94 V0

Rigidez Dielétrica - Kv/mm 0

Resistência à Temperatura - oC -40 a 400

Condutibilidade Térmica
Sentido x-y (horizontal)       
Sentido z (perpendicular)

-
- W/m.k 350

15

Resistência Térmica - K-cm2 /W 0,34

Resistividade Elétrica -
µΩm (Sentido x-y) 
µΩm (Sentido z)

65 
1250

Outgassing TML - % 0,15

Outgassing CVCM - % 0,09

celerafibras.com.br

Propriedades Típicas

FlexGRAF®

FG500

VOLTAR
AO MENU



Descrição
O FlexGRAF® FG700 é produzido a partir 
de grafite de alta cristalização, sintetizado 
através de um complexo processo químico 
e mecânico.  O material é indicado para 
aplicações em que haja demanda por 
altíssima performance térmica, mesmo 
operando sob altas temperaturas.

Características
• Alta resistência térmica: até 400°C
• Material com classe de flamabilidade  

UL 94 V0
• Alta velocidade de dissipação
• Pode ser fornecido laminado a Polímero, 

tornando eletricamente isolante

Formatos de Fornecimento
• Em rolos de 5,0mm a 1000,0mm de 

largura e comprimento de 50 metros
• Sem adesivo ou com adesivo em 1 ou 

2 faces
• Peças cortadas à medida, conforme 

Desenho Técnico

celerafibras.com.br

FlexGRAF®

FG700
Interface Térmica 
de Grafite Natural

0,13mm

FG500
0,25mm

FG700
0.50mm

FG1000

Espessura

VOLTAR
AO MENU



celerafibras.com.br

Propriedades Típicas

FlexGRAF®

FG700

Propriedades Norma Unidade Valores

Cor - - Cinza Escuro

Condutores - - Grafite

Conteúdo de Carbono - % 98,0

Espessura ASTM D374 mm 0,25

Dureza - Shore A 85

Resistência à Tração - MPa 3,1

Flamabilidade - UL 94 V0

Rigidez Dielétrica - Kv/mm 0

Resistência à Temperatura - oC -40 a 400

Condutibilidade Térmica
Sentido x-y (horizontal)       
Sentido z (perpendicular)

-
- W/m.k 350

15

Resistência Térmica - K-cm2 /W 0,42

Resistividade Elétrica -
µΩm (Sentido x-y) 
µΩm (Sentido z)

65 
1250

Outgassing TML - % 0,15

Outgassing CVCM - % 0,09

VOLTAR
AO MENU



Descrição
O FlexGRAF® FG1000  é produzido a partir 
de grafite de alta cristalização, sintetizado 
através de um complexo processo químico 
e mecânico.  O material é indicado para 
aplicações em que haja demanda por 
altíssima performance térmica, mesmo 
operando sob altas temperaturas.

Características
• Alta resistência térmica: até 400°C
• Material com classe de flamabilidade  

UL 94 V0
• Alta velocidade de dissipação
• Pode ser fornecido laminado a Polímero, 

tornando eletricamente isolante

Formatos de Fornecimento
• Em rolos de 5,0mm a 1000,0mm de 

largura e comprimento de 50 metros
• Sem adesivo ou com adesivo em 1 ou 

2 faces
• Peças cortadas à medida, conforme 

Desenho Técnico

celerafibras.com.br

FlexGRAF®

FG1000
Interface Térmica  
de Grafite Natural

0,13mm

FG500
0,25mm

FG700
0.50mm

FG1000

Espessura

VOLTAR
AO MENU



celerafibras.com.br

Propriedades Típicas

FlexGRAF®

FG1000

Propriedades Norma Unidade Valores

Cor - - Cinza Escuro

Condutores - - Grafite

Conteúdo de Carbono - % 98,0

Espessura ASTM D374 mm 0,50

Dureza - Shore A 85

Resistência à Tração - psi 650

Flamabilidade - UL 94 V0

Rigidez Dielétrica - Kv 0

Resistência à Temperatura - oC -40 a 400

Condutibilidade Térmica
Sentido x-y (horizontal)       
Sentido z (perpendicular)

-
- W/m.k 350

15

Impedâncica Térmica - K-cm2 /W 0,55

Resistividade Volumétrica -
µΩm (Sentido x-y) 
µΩm (Sentido z)

65 
1250

Outgassing TML - % 0,15

Outgassing CVCM - % 0,09

VOLTAR
AO MENU



Descrição

adesivas dupla-face, construídas à partir 

nano elementos de alto poder de condução 

adesivos do tipo PSA, de base acrílica, de 

dos materiais utilizados na indústria, como 
alumínio, plásticos, etc.

Características
• 

dissipadores de alumínio a placas de 
circuito, podendo inclusive substituir 
parafusos, rebites ou grampos

• 

• Também isola eletricamente as 
superfícies de contato

• Facilidade de montagem e utilização em 

linha de produção 

Formatos de Fornecimento
• Em rolos de 5,0mm a 1000,0mm de 

largura e comprimento de 25 metros
• Rolos com liner em 1 ou 2 lados
• Peças cortadas na medida da placa, 

com furações, etc

Thermal

TAPE®
Fitas Adesivas para 
Fixação e Condução 
Térmica

VOLTAR
AO MENU



Propriedades Típicas

Thermal

TAPE®

PROPRIEDADES Norma Unidade TT900 TT1200

Cor - - Branca Branca

Condutores - - Fibra de Vidro Fibra de Vidro

Espessura - mm 0,25 0,50

Resistividade Volumétrica - ohms.m > 1012 > 1012

Peel a 90° em alumínio - N/25mm > 15.50 > 19.00

Força de Adesão - N/mm > 1,7 > 2,0

Rigidez Dielétrica ASTM D149 Kv > 4,0 N.A.

Impedância Térmica AMD2240 OC.in2/W 0,85 1,19

Condutividade Térmica ASTM D22470 W/m.k > 1,0 > 1,0

Resistência Térmica - OC -20 a 120 -20 a 120

Flamabilidade UL 94 - V0 V0

Aplicações
• Luminárias de LED
• Fitas de LED
• Fixação de componentes  

eletrônicos a dissipadores 
de calor

• Indústria Automotiva
• Sensores de Calor

Pressão de contato (N/cm2)

Pressão (psi)
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Descrição
A linha COOLPad® é composta por pads elastoméricos 
de alto nível de conformabilidade e condutividade 
térmica.  O COOLPad® exibe uma excelente capacidade 
de adesão e preenchimento de superfícies com 
padrões variados de desnivelamento, rugosidade, 
garantindo uma excelente redução da resistência 
térmica, através da eliminação de bolhas de ar.  O 
COOLPad é especialmente indicado para aplicações 
onde haja pouca força de compressão unindo a fonte 
geradora de calor à superfície de dissipação. 

Características
• Baixa Resistência Térmica
• Alta capacidade de conformação às 

superfícies de contato
• Isola eletricamente
• Atende às normas RoHS, Reach e UL 94-V0

Aplicações
• Componentes Eletrônicos como LEDs, CPUs, MOS
• Aparelhos celulares, Laptops, Tablets
• Baterias para veículos elétricos
• Dispositivos de controle nas indústrias militar 

e hospitalar  

Formato de Fornecimento
• Em folhas de 200x400m
• Peças cortadas à medida, conforme desenho 

técnico”     
     

celerafibras.com.br

COOLPad®

CP1010X
Pads elastoméricos.

VOLTAR
AO MENU



celerafibras.com.br

Propriedades Típicas
PROPRIEDADES Norma Unidade CP1010X

Cor - - Cinza

Elastômero - - Silicone

Reforço Mecânico Não

Espessura ASTM D374 mm 0,25-2,0

Densidade ASTM D792 g/cm3 3,40

Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 10,00

Resistência Volumétrica ASTM D257 ohms.cm 3.1*1011

Impedância Térmica (50psi) ASTM D5470 °C-in2 / W 0,013

Dureza Shore C - 20,00

Resistência Térmica ASTM D5470 °C -60 a 200

Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV > 5,0

Tempo de Validade em Estoque - - 5 anos

COOLPad®

CP1010X

VOLTAR
AO MENU



Descrição
A linha COOLPad® é composta por pads elastoméricos 
de alto nível de conformabilidade e condutividade 
térmica.  O COOLPad® exibe uma excelente capacidade 
de adesão e preenchimento de superfícies com 
padrões variados de desnivelamento, rugosidade, 
garantindo uma excelente redução da resistência 
térmica, através da eliminação de bolhas de ar.  O 
COOLPad é especialmente indicado para aplicações 
onde haja pouca força de compressão unindo a fonte 
geradora de calor à superfície de dissipação. 

Características
• Baixa Resistência Térmica
• Alta capacidade de conformação às 

superfícies de contato
• Isola eletricamente
• Atende às normas RoHS, Reach e UL 94-V0

Aplicações
• Componentes Eletrônicos como LEDs, CPUs, MOS
• Aparelhos celulares, Laptops, Tablets
• Baterias para veículos elétricos
• Dispositivos de controle nas indústrias militar 

e hospitalar  

Formato de Fornecimento
• Em folhas de 200x400m
• Peças cortadas à medida, conforme desenho 

técnico”     
     

celerafibras.com.br

COOLPad®

CP1015FG
Pads elastoméricos.

VOLTAR
AO MENU
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Propriedades Típicas
PROPRIEDADES Norma Unidade CP1015FG

Cor - - Cinza

Elastômero - - Silicone

Reforço Mecânico Sim (Fibra de Vidro)

Espessura ASTM D374 mm 0,25-5,0

Densidade ASTM D792 g/cm3 2,30

Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 1,00

Resistência Volumétrica ASTM D257 ohms.cm 3.1*1011

Impedância Térmica (50psi) ASTM D5470 °C-in2 / W 0,51

Dureza Shore C - 25,00

Resistência Térmica ASTM D5470 °C -60 a 200

Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV > 4,0

Tempo de Validade em Estoque - - 5 anos

COOLPad®

CP1015FG

VOLTAR
AO MENU



Descrição
A linha COOLPad® é composta por pads elastoméricos 
de alto nível de conformabilidade e condutividade 
térmica.  O COOLPad® exibe uma excelente capacidade 
de adesão e preenchimento de superfícies com 
padrões variados de desnivelamento, rugosidade, 
garantindo uma excelente redução da resistência 
térmica, através da eliminação de bolhas de ar.  O 
COOLPad é especialmente indicado para aplicações 
onde haja pouca força de compressão unindo a fonte 
geradora de calor à superfície de dissipação. 

Características
• Baixa Resistência Térmica
• Alta capacidade de conformação às 

superfícies de contato
• Isola eletricamente
• Atende às normas RoHS, Reach e UL 94-V0

Aplicações
• Componentes Eletrônicos como LEDs, CPUs, MOS
• Aparelhos celulares, Laptops, Tablets
• Baterias para veículos elétricos
• Dispositivos de controle nas indústrias militar 

e hospitalar  

Formato de Fornecimento
• Em folhas de 200x400m
• Peças cortadas à medida, conforme desenho 

técnico”     
     

celerafibras.com.br

COOLPad®

CP1020
ULTRA SOFT
Pads elastoméricos

VOLTAR
AO MENU
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Propriedades Típicas
PROPRIEDADES Norma Unidade CP1020

Cor - - Cinza Escuro

Elastômero - - Silicone

Reforço Mecânico Não

Espessura ASTM D374 mm 0,25-5,0

Densidade ASTM D792 g/cm3 2,30

Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 2,00

Resistência Volumétrica ASTM D257 ohms.cm 3.1*1011

Impedância Térmica (50psi) ASTM D5470 °C-in2 / W 0,02

Dureza ASTM D2240 Shore 00 30±5

Resistência Térmica ASTM D5470 °C -60 a 200

Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV > 4,0

Tempo de Validade em Estoque - - 5 anos

COOLPad®
CP1020
ULTRA SOFT

VOLTAR
AO MENU



Descrição
A linha COOLPad® é composta por pads elastoméricos 
de alto nível de conformabilidade e condutividade 
térmica.  O COOLPad® exibe uma excelente capacidade 
de adesão e preenchimento de superfícies com 
padrões variados de desnivelamento, rugosidade, 
garantindo uma excelente redução da resistência 
térmica, através da eliminação de bolhas de ar.  O 
COOLPad é especialmente indicado para aplicações 
onde haja pouca força de compressão unindo a fonte 
geradora de calor à superfície de dissipação. 

Características
• Baixa Resistência Térmica
• Alta capacidade de conformação às 

superfícies de contato
• Isola eletricamente
• Atende às normas RoHS, Reach e UL 94-V0

Aplicações
• Componentes Eletrônicos como LEDs, CPUs, MOS
• Aparelhos celulares, Laptops, Tablets
• Baterias para veículos elétricos
• Dispositivos de controle nas indústrias militar 

e hospitalar  

Formato de Fornecimento
• Em folhas de 200x400m
• Peças cortadas à medida, conforme desenho 

técnico”     
     

celerafibras.com.br

COOLPad®

CP1030
ULTRA SOFT
Pads elastoméricos

VOLTAR
AO MENU



celerafibras.com.br

Propriedades Típicas
PROPRIEDADES Norma Unidade CP1030

Cor - - Azul Claro

Elastômero - - Silicone

Reforço Mecânico Não

Espessura ASTM D374 mm 0,25-5,0

Densidade ASTM D792 g/cm3 2,30

Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 3,00

Resistência Volumétrica ASTM D257 ohms.cm 3.1*1011

Impedância Térmica (50psi) ASTM D5470 °C-in2 / W 0,02

Dureza ASTM D2240 Shore 00 30±5

Resistência Térmica ASTM D5470 °C -60 a 200

Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV > 4,0

Tempo de Validade em Estoque - - 5 anos

COOLPad®
CP1030
ULTRA SOFT

VOLTAR
AO MENU



Descrição
A linha COOLPad® é composta por pads elastoméricos 
de alto nível de conformabilidade e condutividade 
térmica.  O COOLPad® exibe uma excelente capacidade 
de adesão e preenchimento de superfícies com 
padrões variados de desnivelamento, rugosidade, 
garantindo uma excelente redução da resistência 
térmica, através da eliminação de bolhas de ar.  O 
COOLPad é especialmente indicado para aplicações 
onde haja pouca força de compressão unindo a fonte 
geradora de calor à superfície de dissipação. 

Características
• Baixa Resistência Térmica
• Alta capacidade de conformação às 

superfícies de contato
• Isola eletricamente
• Atende às normas RoHS, Reach e UL 94-V0

Aplicações
• Componentes Eletrônicos como LEDs, CPUs, MOS
• Aparelhos celulares, Laptops, Tablets
• Baterias para veículos elétricos
• Dispositivos de controle nas indústrias militar 

e hospitalar  

Formato de Fornecimento
• Em folhas de 200x400m
• Peças cortadas à medida, conforme desenho 

técnico”     
     

celerafibras.com.br

COOLPad®

CP1050
Pads elastoméricos.

VOLTAR
AO MENU
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Propriedades Típicas
PROPRIEDADES Norma Unidade CP1050

Cor - - Azul Escuro

Elastômero - - Silicone

Reforço Mecânico Não

Espessura ASTM D374 mm 0,25-5,0

Densidade ASTM D792 g/cm3 2,30

Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 5,00

Resistência Volumétrica ASTM D257 ohms.cm 3.1*1011

Impedância Térmica (50psi) ASTM D5470 °C-in2 / W 0,02

Dureza Shore C - 25,00

Resistência Térmica ASTM D5470 °C -60 a 200

Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV > 4,0

Tempo de Validade em Estoque - - 5 anos

COOLPad®

CP1050

VOLTAR
AO MENU



Descrição
A linha COOLPad® é composta por pads elastoméricos 
de alto nível de conformabilidade e condutividade 
térmica.  O COOLPad® exibe uma excelente capacidade 
de adesão e preenchimento de superfícies com 
padrões variados de desnivelamento, rugosidade, 
garantindo uma excelente redução da resistência 
térmica, através da eliminação de bolhas de ar.  O 
COOLPad é especialmente indicado para aplicações 
onde haja pouca força de compressão unindo a fonte 
geradora de calor à superfície de dissipação. 

Características
• Baixa Resistência Térmica
• Alta capacidade de conformação às 

superfícies de contato
• Isola eletricamente
• Atende às normas RoHS, Reach e UL 94-V0

Aplicações
• Componentes Eletrônicos como LEDs, CPUs, MOS
• Aparelhos celulares, Laptops, Tablets
• Baterias para veículos elétricos
• Dispositivos de controle nas indústrias militar 

e hospitalar  

Formato de Fornecimento
• Em folhas de 200x400m
• Peças cortadas à medida, conforme desenho 

técnico”     
     

celerafibras.com.br

COOLPad®

CP1060
Pads elastoméricos.

VOLTAR
AO MENU
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Propriedades Típicas
PROPRIEDADES Norma Unidade CP1060

Cor - - Cinza

Elastômero - - Silicone

Reforço Mecânico Não

Espessura ASTM D374 mm 0,25-5,0

Densidade ASTM D792 g/cm3 2,30

Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 6,00

Resistência Volumétrica ASTM D257 ohms.cm 3.1*1011

Impedância Térmica (50psi) ASTM D5470 °C-in2 / W 0,02

Dureza Shore C - 25,00

Resistência Térmica ASTM D5470 °C -60 a 200

Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV > 4,0

Tempo de Validade em Estoque - - 5 anos

COOLPad®

CP1060

VOLTAR
AO MENU



Descrição
A linha FORMAPad® é composta por fluidos 
termo-condutores, formulados com o objetivo 
de oferecer um equilíbrio entre os benefícios 
proporcionados por materiais do tipo ‘gel’, como 
a baixa resistência térmica.  Essa linha está 
disponível em modelos mono ou bi-componente, 
para curas a temperatura ambiente ou em estufas.  
Os fluidos termo-condutores FORMAPad® podem 
ser aplicados manualmente em espessuras 
muito baixas e causam reduzido nível de stress 
mecânico a componentes eletrônicos.

Características
• Baixíssima resistência térmica
• Alta conformabilidade
• Eletricamente isolante
• Compatíveis com RoHS, Reach e UL 94-V0 

  

Aplicações
• Centrais de Comando Automativas (ECUs)
• Semicondutores e Fontes Elétricas
• Equipamentos para Fibras Ópticas”  

 

Formatos
•  Seringas de 30ml 
•  Bisnagas com 300ml

celerafibras.com.br

 FORMAPad® 
Fluidos termo- 
condutores

VOLTAR
AO MENU
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Propriedades Típicas

FORMAPad®

Propriedade Norma Unidade FP 2004 FP 2301

Tipo - - 2 partes Silicone 1 parte Silicone

Cor - - Rosa Branco

Viscosidade Brookfield Pa.s 150 -

Proporção de Mistura - - 1:1 -

Densidade ASTM D792 g/cm3 2,80 1,29

Condutividade Térmica 2,0 W/m.k 1,00 0,20

Resistividade Volumétrica ASTM D257 Ohm.m 1012 1012

Dureza ASTM D2240 Shore 00 70,00 35,00

Tempo de Cura a 25°C - - 24-48h 24 h

Tempo de Cura a 100°C - - 20 min -

Resistência a Temperatura ASTM D5470 °C -55 a 200 -55 a 260

Resistência Elétrica ASTM D149 kV/mm 12,0 12,0

Validade em Estoque - - 12 meses 12 meses

Flamabilidade UL 94 - V0 V0

VOLTAR
AO MENU



Descrição
O LED Glue® LG4000 é um adesivo líquido, à 
base de silicone, mono-componente e que foi 
desenvolvido para oferecer alta performance, 
tanto em termos de fixação mecânica, 
como de condução térmica, na montagem 
de componentes eletrônicos a outras 
superfícies, como dissipadores de calor.

Características
• Fluidez média
• Mono Componente
• Baixo tempo sem cura 
• Ótima adesão

Aplicações
• Entre PCBs e Dissipadores de Calor
• Luminárias de LED
• Eletrônicos Automotivos
• Computadores e Periféricos

Formatos
• Bisnagas de 330ml
• Seringas de 30 e 10 ml
• Bisnagas de 5ml

celerafibras.com.br

LEDGlue® 

LG4000
Adesivo Silicone  
Termo Condutor

VOLTAR
AO MENU
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Propriedades Típicas

LEDGlue®

LG4000

Propriedade Norma Unidade Valores

Cor - - Branco

Viscosidade - cpa 12.500

Tempo sem Tack - minutos 7

Densidade pós-cura - g/cm3 2,2

Validade em Estoque a 10°C - Meses 12

Dureza - Shore A 80,00

Resistência à Temperatura - °C -40 a 200 

Rigidez Dielétrica - kV/mm 10,00

Constante Dielétrica - 1000 Hz 5,50

Resistividade Volumétrica - Ohm.m 1011

Classe Flamabilidade - UL 94 V0

Condutividade Térmica - W/m.k 1,00

Tempo de Cura

a 25°C Horas 10

a 125°C Minutos 20

a 150°C Minutos 10
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Descrição
O FlexSEAL FS10010 é um adesivo e selante 
mono-componente à base de silicone e que 
apresenta cura a temperatura ambiente. O 
produto exibe excelente desempenho tanto 
em termos de força de adesão, quanto 
vedação, protegendo produtos eletrônicos 
mesmo em condições exigentes e de 
elevada umidade.

Características Pós-Cura
• Mono-componente e Neutro
• Vulcaniza e se torna um elastômero de 

alta performance
• Excelente isolamento dielétrico
• Resistência ao envelhecimento em 

ambientes externos, com vida útil entre 
20 a 30 anos

• Altíssima estabilidade mecânica em 
faixa de operação entre -60 a +260°

• Resistente a Chamas
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FlexSEAL
FS10010®

Selante Silicone de  
Alta Performance
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Propriedades Típicas

FlexSEAL

FS10010®

PROPRIEDADES Norma Unidade Valores

Aspecto - - Branco

Tempo sem Tack - minutos 3 a 8

Densidade pré-cura - g/cm3 1.40 a 1.50

PROPRIEDADES PÓS CURA

Dureza - Shore A 50 a 60

Resistência à Tração - MPa 0.40

Força de Adesão - MPa Alumínio 2.5

Resistência ao Alogamento - % > 150,00

Resistência ao Rasgo - KN/m 2.90

Absorção de Água - %-24h-25°C 0.01 a 0.02

Coeficiente de Expansão Térmica -  µ/(m, °C) 210

Flamabilidade - UL-94 V-0

Condutividade Térmica - W/m.k 0.2

Modo de Uso
1. Limpe e seque as superfícies que 

serão unidas e então corte o bico 
dosador de acordo com o volume a 
ser dispensado; 

2. A espessura da camada de 
adesivo aplicado não deve ser 
superior a 6,0mm. O produto seca 
completamente após 24 horas, em 
temperatura ambiente. O pico da 
fixação mecânica se dá após 7 dias 
Tome o cuidado de não pressionar 
as superfícies de união durante o 
período de cura; 

3. Sele o bico dosador da bisnaga, com 
um filme plástico, caso haja sobra do 
adesivo no interior da embalagem.

Armazenamento e Embalagem
• Disponível em tubos de 45 e 100ml e 

Bisnagas de 330ml
• O adesivo é atóxico e não-perigoso
• Evite exposição da embalagem a chuva e sol
• Mantenha à sombra, em local fresco e arejado
• Validade de 6 meses em estoque

ATENÇÃO
• Esse produto não deve ser utilizado em 

aplicações médicas e farmacêuticas

VOLTAR
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Descrição
O FlexCOAT FC60 é um verniz de proteção de base 
acrílica e que apresenta alta flexibilidade mecânica, 
além de ser transparente e ecologicamente correto.  
O FlexCOAT FC60 foi desenvolvido especificamente 
para aplicações na indústria de iluminação com LED e 
possui aprovações C DOT e é compatível com a norma 
MIL Standard: MIL - I - 46058C Type AR. O produto 
garante proteção total ao LED e demais componentes 
eletrônicos da PCB, contra umidade, oxidação, corrosão, 
fungos e outros tipos de agentes contaminantes 
externos.  Sua aplicação é simples e de cura rápida.  
Além disso, o FlexCOAT FC60 apresenta alta resistência 
dielétrica e protege as aplicações contra arcos voltaicos 
e contra o efeito CORONA.

Características
• Protege os LEDS contra a umidade, ambientes 

expostos à maresia, poeira, oxidação, corrosão, 
enferrujamentos, fungos, etc;

• Cria uma película de alta resistência mecânica 
sobre a superfície do circuito e do LED;

• Aumenta a vida útil do LED;

• Não afeta o desempenho luminoso do LED;

• Reduz o índice de falhas em campo;

Formatos de Fornecimento
• Frascos de 1 litro

Prazo de Validade
• 12 meses, quando mantido na embalagem 

original lacrada

celerafibras.com.br

FlexCOAT®

FC60
Verniz para  
proteção LEDs
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Propriedade Valor

Aspecto Transparente e Brilhante

Tempo de Cura Seco ao toque < 10 min. em temperatura ambiente e 2 horas  
para cura completa ou 50°C por 2 minutos

Cura Completa 24 horas

Temperatura de Operação - 50°C a 130°C

Rigidez Dielétrica 25 kV/mm.

CTI Value (Comparative Tracking Index) 600

Viscosidade 60 secs. Zahn cup G1 @ 30°C

Flamabilidade Já aplicado: autoextinguível.  No estado líquido: inflamável

Resistência de Isolamento 2.5 x 10 12 Ohm/cm

Constante Dielétrica 2.5

Fator de Dissipação 0.01
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Propriedades Típicas

FlexCOAT®

FC60

Instruções de Aplicação
Limpe e seque, com cuidado, as superfícies antes da 
aplicação. O FlexCOAT FC60 pode ser aplicado com auxílio de 
um pincel ou spray diretamente sobre a área da PCB com os 
LEDs, ou essa pode ser mergulhada diretamente dentro de 
um recipiente com o produto.  Para maiores rendimentos, 
equipamentos de coating ou dispensadores automáticos, 
também podem ser utilizados.

Remoção
O FlexCOAT FC60 pode ser removido com auxílio de Thinner de 
grau industrial

Armazenamento
O FlexCOAT FC60 é um material inflamável, em seu estado 
líquido (antes de aplicado).  Contato com os olhos ou pele e a 
inalação direta, devem ser evitados.  Em caso de contato com 
a pele: lave as áreas afetadas com sabão e água abundante.  
Em caso de contato com os olhos: lave por ao menos 5 
minutos com água abundante.  Se a irritação persistir, procure 
um médico imediatamente.  Mantenha o produto longe do 
fogo e de materiais inflamáveis.  A aplicação deve ser feita em 
áreas ventiladas.  Consulte a ficha MSDS do produto antes de 
sua utilização.
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Descrição
O SILCAP SC340 é uma resina de 
encapsulamento de silicone que pode ser 
curada e moldada em temperatura ambiente 
ou através de aquecimento, e que é constituída 
por 2 componentes. O SILCAP SC340 foi 
desenvolvido para proteger componentes 
eletrônicos, como drivers, LEDs, CIs, etc.

O SILCAP SC340 usa uma nova tecnologia que 
não requer aquecimento para curar. Quando os 
componentes A e B são misturados, de acordo 
com a proporção 1:1 (relação de peso ou 
volume) os produtos curarão em temperatura 
ambiente.

Características após a cura
• Protege contra a umidade, sujeira e outros 

componentes atmosféricos;
• Alivia mecanicamente, choque térmico 

e vibrações do estresse mecânico e 
tensões causadas;

• Fácil de reparar;
• Desempenho elétrico de alta frequência;
• Não utiliza solventes e produtos 

catalizadores para a cura;
• Faixa térmica de operação entre -60 a 260  

tem propriedades mecânicas e elétricas 
estáveis;

• Retardante de chamas.

celerafibras.com.br

SILCAP®

SC340
Encapsulante  
de Silicone  
Bi-componente
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Item de teste Unidade Valor

Taxa de mistura Por Peso 100：100

Taxa de mistura Por Volume 100：100

Viscosidade da mistura mPa·s (25 °C) 4000±1000

Densidade da mistura g/cm3 (25 °C) 1.50±0.05

Tempo de secagem para manuseio (*) Min (25 °C) 50±15

Tempo de cura °C/h 60/0.5 ou 25/10

(*) Tempo de secagem para manuseio levando em conta uma amostra de 100g

Item de Teste Padrão de teste Unidade A B

Aparência exterior Inspeção visual ---- Líquido viscoso 
preto

Líquido viscoso 
branco

Viscosidade "GB/T 10247- 
2008"

mPa·s(25°C) 4000±1000 3000±600

Densidade GB/T 13354-92 g/cm3(25°C) 1.50±0.05 1.50±0.05
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Parâmetros técnicos

SILCAP®

SC340 

Processo de aplicação
Misturar os componentes A e B na proporção adequada, 
mexer cuidadosamente para misturar uniformemente.
Utilizar um sugador de bolhas a vácuo durante a 
aplicação, não há a necessidade de utilizar solventes, 
se o componente a receber a aplicação for muito grande 
a aplicação pode ser feita por etapas, a cura se dá de 
acordo com:
(60°C/30 min ou 25°C/10 h).

Cuidados na Aplicação
• O componente A pode formar precipitações após 

ser armazenado por um longo período de tempo, 
misture somente a quantidade necessária para a 
aplicação para evitar desperdícios.

• Ao misturar se deve prestar atenção para que seja 
mexido na mesma direção o que evita a formação 
excessiva de bolhas, as bordas e o fundo dos 
recipientes devem ser bem misturados garantindo 
a dissolução total dos dois componentes, isso 
evita defeitos na cura uniforme.

• Usar sistema de bombeamento a vácuo durante 
a aplicação e mesmo após a cura inicial pode 
aumentar a eficiência na remoção de bolhas.

• A temperatura muito baixa levara a um maior 
tempo de cura, cura através de aquecimento 
aconselhável, se aplicado em espessuras 
maiores do que 2 cm em ambientes acima dos 
80°C pode causar explosões.

• O SILCAP SC340 contém substancias N, S, P 
e alguns compostos formados por íons de 
pesados que incluem: Sn, Pb, Hg, Bi, As, etc. A 
cura entre superfícies em contato poderá ser 
difícil ou mesmo não ocorrer.
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Item de teste Unidade Valor

Taxa de mistura Por Peso 100：100

Taxa de mistura Por Volume 100：100

Viscosidade da mistura mPa·s (25 °C) 4000±1000

Densidade da mistura g/cm3 (25 °C) 1.50±0.05

Tempo de secagem para manuseio (*) Min (25 °C) 50±15

Tempo de cura °C/h 60/0.5 ou 25/10

Observação: Todos os dados acima são à 25°C e 55% RH cola condições de cura após 7 dias.

celerafibras.com.br

Desempenho Típico

Especificação de Embalagem
Componente A e B: Baldes de 10 kg

Armazenamento e transporte
Evite a luz, mantenha afastado de fontes de 
calor, hermeticamente fechado. (Pode ser usado, 
armazenado e transportado como mercadoria não 
perigosa).

Prazo de validade: 
2 anos (25°C).

SILCAP®

SC340 
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