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Pájecí drát     Kristall Kristall Kristall Kristall 400, 502, 505, 511        
 
 
Tavidlo Kristall pro pájecí dráty bylo formulováno 
tak, aby splňovalo nároky technologie No-clean. 
Pájecí dráty Kristall lze také dobře aplikovat pro 
opravářské účely DPS, které již prošly finálním 
čištěním. 
 
• Verze bez halidů - Kristall 400 
• Dostatečná pájitelnost – široký rozsah aktivit 

pro různé typy aplikací 
• Dobrá pájitelnost na mědi, mosazi i niklu 
• Čiré zbytky 
• Termicky stabilní tavidlo - snížená prskavost 
• Mírný zápach 
 
POPIS 
 

Pájecí drát Kristall 400 je určen pro uživatele, kteří 
vyžadují tavidlo bez halidů. Ostatní produkty 
obsahují různé množství halidů a jsou určeny pro 
aplikace s horší pájitelností. 
Pájecí dráty Kristall 400, 502, 505 a 511 obsahují 
různé množství tavidla. Ačkoli se běžně používají 
pájecí dráty s obsahem 3% tavidla, pájecí drát 
Kristall umožňuje na základě své účinnosti použití 
jen asi 2,2% tavidla. To má za následek snížení 
celkového množství zbytků na DPS. Všechny typy 
drátů jsou dostupné ve slitinách, které splňují 
národní a mezinárodní normy. Nestandardní slitiny 
s jiným obsahem tavidla mohou být vyrobeny na 
zakázku.  
 
APLIKACE 
 

Pájení hrotem: Dobré výsledky pájení lze 
dosáhnout v širokém rozmezí pájecích teplot. 
Správně nastavená teplota je vždy funkcí typu 
pájecího hrotu a substrátu. Čeho je třeba se 
vyvarovat, je příliš vysoká teplota na hrotu po 
nepřiměřeně dlouhou dobu. Příliš vysoká teplota 
může mít za následek zvýšené prskání tavidla a 
produkci zbytků tmavšího vzhledu.  
Před pájením musí být špička pájecího hrotu dobře 
pocínována, čehož lze dobře dosáhnout s použitím 
samotného drátu Kristall. Silně znečištěný hrot je 
potřeba očistit a předcínovat pomocí pocínovací 
tablety Tippy. Poté hrot otřete o čistou a zvlhčenou 
houbičku a znovu pocínujte pájecím drátem 
Kristall. 
 
Pájecí proces: 
Pájecí drát Kristall obsahuje takovou směs 
pryskyřic a aktivátorů, aby poskytoval maximální 
účinnost s minimálním množstvím zbytků, které  

 
z hlediska bezpečnosti v mnoha případech 
nevyžadují finální čištění. Za účelem dosažení 
nejlepších výsledků uvádíme všeobecně uznávané 
zásady pájení: 
 
a) Přiložte pájecí hrot na pracovní plochu 

substrátu. Je důležité, aby se pájecí hrot 
zároveň dotýkal obou pájených ploch – 
součástky a substrátu, aby došlo k jejich 
náležitému prohřátí. Běžně pro tento proces 
dostačují zlomky vteřiny. 

 
b) Souběžně přiložte pájecí drát Kristall na povrch 

pájecí plošky, aniž by se dotýkal pájecího hrotu 
a ponechejte pájku roztavit tak, aby došlo 
k vytvoření řádného menisku. To se děje téměř 
okamžitě. Nepoužívejte příliš velké množství 
pájky a příliš vysokou teplotu. Může dojít 
k vytvoření zakaleného menisku s větším 
množství zbytků tavidla tmavšího vzhledu. 

 
c) Nejprve odstraňte z místa pájení pájecí drát a 

teprve poté až pájecí hrot či jiný zdroj energie.  
 
Celý proces probíhá velmi rychle a jeho délka je 
závislá na celkové tepelné kapacitě pájených 
substrátů, typu pájecího hrotu a v neposlední řadě 
také na pájitelnosti povrchů. Aktivita pájecích drátů 
s vyšším obsahem halidů dostačuje i pro pájení 
slabě zoxidovaných niklovaných povrchů. Tepelná 
odolnost tavidla Kristall jej dovoluje použít i 
v kombinaci se slitinami o vyšší teplotě tání.  
Pryskyřice a ostatní složky tavidla jsou 
specifikovány tak, aby zanechávaly na DPS 
minimální množství zbytků s minimální aktivitou. 
Toho je dosaženo odpařením a rozkladem 
některých komponent tavidla během procesu pájení. 
To se může v některých situacích projevit tvorbou 
viditelného dýmu. V každém případě používejte 
zařízení pro odtah dýmů z pracovní zóny obsluhy. 
 
 
Čištění: Pájecí drát Kristall je především určen pro 
pracovní účely v technologii No clean. Zanechává 
jen minimální množství zbytků, a proto aplikace 
finálního čištění není u většiny spotřební a 
průmyslové elektrotechniky vyžadována. Lze jej 
také dobře aplikovat pro opravářské účely DPS již 
po finálním čištěním bez nároku na další čištění.  
Pájecí dráty Kristall 500, 502, 505 a 511 na základě 
svého složení dovolují aplikaci menšího množství 
tavidla než u jiných drátů, z čehož vyplývá i menší 
množství zbytků na DPS. 



V případě, že je vyžadováno finální čištění, lze 
dobře aplikovat čistící prostředek STANNOL Flux-
Ex 500. Lze také dobře použít jiná rozpouštědla 
nebo čistící prostředky na polovodní bázi. 
Nevhodné pro mytí jsou čistící prostředky na bázi 
saponifikátorů. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Podrobný popis testovacích metod a výsledků lze 
obdržet na vyžádání. 
 
Slitiny: Čistota slitin používaných k výrobě 
pájecích drátů se řídí požadavky národních a 
mezinárodních standardů. Pájecí dráty jsou 
k dispozici v provedení různých průměrů. 
Standardně dostupné slitiny jsou: 

S-Sn60Pb40 (183-190°C) 
 S-Sn62Pb36Ag2 (179°C) 

S-Sn96Ag4 (221°C), TS 
 S-Sn99Cu1 (227°C), TC 
 S-Sn95,5Ag3,8Cu0,7 (217°C), TSC 
 
Tavidlo: Tavidlo Kristall je založeno na bázi 
syntetické pryskyřice s příměsí vybraných 
aktivátorů. Při aplikaci voní slabě po kalafuně a 
zanechává jen malé množství čirých zbytků. 
 

Vlastnosti tavidla Kristall 
TEST 400 502 505 511 

Číslo kyselosti, mg KOH/g 215 170 170 170 

Obsah halidů, % 0 0,2 0,5 1,1 

J-STD-004 
- Roztečení pájky (mm2) 
- Test na korozi 

210 
Vyhověl 

310 
Vyhověl 

315 
Vyhověl 

340 
Vyhověl 

SIR test (bez čištění) 
- IPC-SF-818 Třída 3 
- Bellcore TR-NWT-000078 

Vyhověl 
Vyhověl 

Vyhověl 
Vyhověl 

Vyhověl 
Vyhověl 

Vyhověl 
Vyhověl 

Elektromigrační test (bez čištění) 
- Bellcore TR-NWT-000078 Vyhověl Vyhověl Vyhověl Vyhověl 
Klasifikace 
- EN 29454-1 
- J-STD-004 
- IPC-SF-818 

1.2.3 
REL0 

LR3CN 

1.2.2 
REM1 

MR3CN 

1.2.2 
REM1 

MR3CN 

1.2.2 
REM1 

MR3CN 

 
Pájecí drát: Pájecí drát Kristall umožňuje rychlé a 
trvalé smáčení resp. pájení jak měděných tak i 
mosazných povrchů. To může být demonstrováno 
na testech smáčivosti u srovnatelných 
konkurenčních produktů. Za stejných podmínek 
byla stanovena po 5 sekundách plocha smočená 
pájkou, na základě které byl stanoven index celkové 
účinnosti tavidla. 
Pájecí dráty Kristall ve svém působení předčí své 
konkurenční produkty, které vyžadují větší obsah 
tavidla a zanechávají větší množství zbytků. 
 
Relativní účinnost smáčení pájecího drátu Kristall a bezhalidových konkurenčních 

produkt ů*  
Smočená plocha, mm2 Produkt Obsah tavidla 

(%) Zoxidovaná měď Zoxidovaná mosaz 
Kristall 400 2,2 222 209 
Stannol 304 3,0 220 209 
Konkurent A 3,5 191 140 
Konkurent B 3,5 202 140 
* Oxidace 1 hod. při 205°C 

 
 
 

Relativní účinnost smáčení pájecích drátů Kristall a konkuren čních produktů*  
Smočená plocha, mm2 

Produkt 
Obsah tavidla 

(%) 
Obsah halidů 

(%) Zoxidovaná 
měď 

Zoxidovaná 
mosaz 

Kristall 502 3,0 0,2 220 160 
Konkurent E 2,0 0,4 200 150 
Konkurent F 2,4 0,4 190 180 
Konkurent G 3,5 0,4 150 120 
Konkurent H 2,7 0,5 230 150 
Kristall 505 3,0 0,5 220 240 
*Oxidace 1 hod. při 205°C 

 
 Relativní účinnost smáčení pájecího drátu Kristall a konkurenčních produktů*  

Smočená plocha, mm2 
Produkt 

Obsah tavidla 
(%) 

Obsah halidů 
(%) Zoxidovaná 

měď 
Zoxidovaná 

mosaz 
Kristall 511 3,0 1,1 270 390 
Konkurent J 2,2 1,2 260 190 
Konkurent K 2,0 1,6 210 230 
* Oxidace 1 hod. při 205°C 

 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČ NOST 
 

Upozornění: Následující informace slouží pouze 
pro první orientaci zákazníka. Před použitím si 
prostudujte bezpečnostní list. 
 
Dýmy a předběžná opatření: Zamezte nadměr-
nému vdechování dýmů z tavidla. Způsobují 
podráždění dýchacích orgánů. Dlouhodobá nebo 
opakovaná expozice může někdy způsobit 
senzibilizaci, která může vést k astmatu nemoci 
z povolání. Používejte vhodné odsávací zařízení pro 
odtah dýmů z pracovní zóny operátorů. 
 
Ochrana a hygiena: Olovo se neabsorbuje kůží. 
Představuje nebezpečí při požití, což se může dít 
prostřednictvím znečištěné pokožky při jídle nebo 
kouření. Na pracovišti je proto zakázáno jíst, pít a 
kouřit. Před jídlem a po ukončení práce si řádně 
opláchněte ruce mýdlem a teplou vodou. 
 


