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GREASIL MS 12 
GREASIL НА ОСНОВІ СИЛІКОНУ 

GREASIL MS 12 - це силіконове мастило на основі 

полідиметилсилоксану для змащування, 

діелектрик, тепловідвід. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вигляд: паста 
Колір: білий 
Щільність: 2,2 г/см³ 
Температура застосування: - 55 +220°C 
Статичне проникнення: 220-270 
Динамічне проникнення: макс. 280 
Втрата від випаровування: <2% після 24 годин при 200°C 
Випаровування оливи: <4% після 24 годин при 200°C 
Термопровідність: 1·10ˉ³ кал/см·с·°C (0,51 Вт/м·К) 
Діелектрична міцність: 18 кв/мм 
Діелектрична константа: 3,5 до 1 кГц 
Коефіцієнт енерговтрат: від 0,0006 до 1 Гц 
Коефіцієнт опору:  <*10^ (13) Ом*см 
Точка спалаху: >310° C 
Розведення: вуглеводень-хлорид-тулуол 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 
GREASIL MS 12 – силіконова рідина. Завдяки своїм властивостям хімічної інерційності, стійкості до окислення і 
низькому коефіцієнту в'язкості, силікон надає виробу характеристик, які залишаються стабільними в широкому 
діапазоні температур. 
Застосовується в таких випадках: коли звичайні продукти окислюються, випаровуються, змінюють в’язкість, 
руйнуються в хімічно агресивному середовищі при високій або низькій температурі.  
 

ВЛАСТИВОСТІ 
- Тепловідвід 
- Висока стійкість у широкому діапазоні температур 
 

ОПИС 
GREASIL MS 12 використовується як тепловідвід, діелектрик та ущільнювач від вологи в напівпровідниках. 
Щоб забезпечити хорошу передачу тепла від напівпровідника до охолоджуючого елемента, необхідно нанести 
тонкий шар GREASIL MS 12, інакше повітря, що знаходиться між двома елементами, діє як тепло ізолятор, 
викликаючи перегрів. Теплопровідність GREASIL MS 12 перевищує теплопровідність повітря приблизно у 20 
разів. 
Він також використовується як ущільнювач в механічних частинах та електричному обладнанні. Завдяки своїй 
теплопровідності і його діелектричних та водовідштовхувальних властивостях, він забезпечує чудовий захист 
електричних ланцюгів. 
Він не висихає і витримує температуру до 220°C. 
 

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
Дуже добре очистіть поверхні, що підлягають обробці, видаляючи не силіконові залишки. 
Його можна наносити намащуючи, розподіляючи пензлем або розпилюючи (розбавляючи розчинником) 
відповідно до специфіки використання. 
 

ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
GREASIL MS 12 не чутливий до морозу. Зберігається в добре закритій оригінальній тарі при температурі від 0 до 
35°C, термін придатності продукту не менше 5 років від дати виготовлення. Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, ознайомтеся з Паспортом безпеки або зверніться до нашого технічного відділу. 
 

УПАКУВАННЯ 
Тюбики Cod 30470/10 вага нетто 10 г (560 шт в коробці) 
Тюбики Cod 30470/50 вага нетто 50 г (125 шт в коробці) 
Cod 30470/01 банки вага нетто 1 кг (12 шт в коробці) 
Cod 30470/05 банки вага нетто 5 кг 
 

 
Дата останньої перевірки технічного паспорту: 03.08.2016 

https://www.siliconi.it/
https://ucr.com.ua/

