
Kylpasta, metalloxidförening, återförslutningsbar spruta (1,5 g), kylpasta för 
CPU-kylare

Produkt ID: SILVGREASE1

Denna kylpasta fungerar tillsammans med en kylfläns för att förbättra värmeavledningen från 
integrerade datorchips som CPU:er. Kylpastan har CE- och RoHS-certifieringar så att du kan vara 
säker på att den är säker för avsedd användning.

Denna kylpasta, som även kallas för silverpasta, är en metallbaserad förening som innehåller över 50 
% metalloxid för att ge bättre värmeledningsförmåga än vanliga värmeöverföringspastor. 
SILVGREASE1 garanterar tillförlitlig prestanda i temperaturer från -30&degC till 180&degC (-22&degF 
till 365&degF) med en värmeledningsförmåga på 3,07 W/m-K vid 25 &degC eller högre. Denna 
prestanda gör föreningen idealisk för service och underhåll av arbetsstationer, stationära datorer och 
servrar, och är bäst lämpad för CPU:er med en TDP på upp till 65 W

Tuben innehåller 1,5 g pasta vilket är tillräckligt för 4 till 6 appliceringar. Blandningen är förpackad i 
en spruta för enkel applicering och sprutan är återförslutbar för att förhindra att produkten torkar 
mellan användning.

SILVGREASE1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk 
support dygnet runt, alla vardagar från Nordamerika.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning



• Service och underhållsåtgärder på arbetsstationer, stationära datorer och servrar

• Ersätt gammal eller uttorkad termisk kylpasta

• Applikationer med stor efterfrågan så som överklockning och högpresterande CPU:n

Funktioner

• KYLPASTA: Metalloxidbaserad förening arbetar tillsammans med en kylfläns för att förbättra 
värmeavledningen från CPU:er och GPU:er. Hög värmeledningsförmåga ger ökad värmeöverföring till 
kylflänsen. 5-pack (SILV5-THERMAL-PASTE) finns också tillgängliga

• VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA: Tillförlitlig prestanda i temperaturer från -30 C till 180 C (-22 F till 365 
F) med en värmeledningsförmåga på 3,07 W/m-K vid 25 &degC eller högre. Idealisk för service och 
underhåll av stationära arbetsstationer och integrerade chipset med en kylfläns

• ÅTERFÖRSLUTNINGSBAR: Denna tub innehåller 1,5 g pasta som räcker till 4-6 appliceringar, i en 
återförslutningsbar applikatorspruta som förhindrar torkning mellan användningarna. Perfekt för 
tekniker och IT-personal som utför underhåll eller service

• SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET: Denna kylpasta är CE- och RoHs-certifierad för garanterad 
säkerhet och tillförlitlighet. Föreningen innehåller 50 % metalloxid och ger bättre 
värmeledningsförmåga än standardvärmepasta. Passar bäst för CPU:er med en TDP på upp till 65 W

• IT-proffsens förstahandsval: Denna kylpasta är designad och utformad för professionella IT-experter 
och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera 
språk

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Värmeledningsförmåga >1.93 W/m-K at 25 °C

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

Beskära <0.05% at 150°C/24 Hours

Avdunstning <0.001% at 150°C/24 Hours

Densitet >1.7 at 25 °C

Miljö

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

Utseende



Färg Silver

Material Silikonblandning 50 %

 Kolblandning 30 %

 Metalloxidblandning 20%

Produktlängd 2.6 in [6.7 cm]

Produktbredd 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 0.1 oz [4.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 0.6 oz [17.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1,5 grams tub med termiskt fett

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


