
CPU Thermal Paste, Metal Oxide Compound, Hersluitbare Tubes (1.5g), CPU Heat Sink 
Thermal Grease Paste CPU/GPU

Productcode: SILVGREASE1

Deze thermal paste verbetert de warmteafvoer van geïntegreerde computerchips zoals CPU's via de 
heatsink. De thermische pasta is beschikt over CE- en RoHS-certificaties, zodat u er zeker van kunt 
zijn dat het veilig is voor het bedoelde gebruik.

Deze thermal paste, ook bekend als silver grease, is een metaal gebaseerde samenstelling die meer 
dan 50% metaaloxide bevat om een betere thermische geleiding te kunnen bieden dan standaard CPU 
heat pastas. de SILV5-THERMAL-PASTE is betrouwbaar bij temperaturen van -22°F tot 365°F (-30°C 
tot 180°C) met een thermische conductiviteit van 3,07 W/m-K bij 25 °C of hoger. Deze prestaties 
maken de compound ideaal voor het onderhoud van workstations, desktop computers en servers, en 
zijn het meest geschikt voor CPU's met een TDP tot 65W.

Deze tube bevat 1,5 g pasta, voldoende voor 4 tot 6 toepassingen.  Deze is verpakt in een tube voor 
eenvoudige toepassing en is hersluitbaar om tijdens twee toepassingen het uitdrogen van het product 
te voorkomen.

De SILVGREASE1 geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange 
technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Voor service en onderhoud van werkstations, desktopcomputers en servers

• Vervang oude of uitgedroogde thermische pasta

• Veeleisende toepassingen, zoals overclocking en high-performance CPU’s

Eigenschappen

• CPU THERMAL PASTE: Metaaloxide gebaseerde compound verbetert de warmteafvoer van CPU's en 
GPU's via de heatsink - Hoge thermische conductiviteit zorgt voor een verhoogde warmteafvoer naar 
de heatsink - 5 Pack (SILV5-THERMAL-PASTE) ook beschikbaar

• THERMISCHE CONDUCTIVITEIT: Betrouwbare prestaties bij temperaturen van -30 tot 180°C met 
een thermische conductiviteit van 3,07 W/m-K bij 25°C of hoger - Ideaal voor het onderhoud van 
desktop workstations en geïntegreerde chipsets met een heatsink

• HERSLUITBAAR: Deze tube bevat 1,5g pasta, voldoende voor 4-6 toepassingen en is hersluitbaar en 
voorkomt het uitdrogen van de pasta - Ideaal voor onderhoud of reparaties door technici en 
IT-professionals

• VEILIG EN BETROUWBAAR: Thermische pasta is CE en RoHs gecertificeerd voor gegarandeerde 
veiligheid en betrouwbaarheid - 50% metaaloxide compound biedt betere thermische geleiding dan 
standaard warmtepasta's - Best geschikt voor CPU's met een TDP tot 65W

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze CPU Thermal Paste werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Warmtegeleiding >1.93 W/m-K at 25 °C

Warmteweerstand <0.120 °C-in2/W at 25 °C

Aflopend <0.05% at 150°C/24 Hours

Verdamping <0.001% at 150°C/24 Hours

Specifieke 
zwaartekracht

>1.7 at 25 °C

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -30°C to 180°C (-22°F to 356°F)

Fysieke 



eigenschappen

Kleur Zilver

Materiaal Siliciumverbindingen 50%

 Koolstofverbindingen 30%

 Metaaloxideverbindingen 20%

Lengte product 2.6 in [6.7 cm]

Breedte product 0.8 in [2.0 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 0.1 oz [4.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.9 in [15.1 cm]

Package Width 3.3 in [8.4 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.6 oz [17.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1,5 g tube koelpasta

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


