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Arctic Silver ArctiClean

ArctiClean kullanarak termal madde çıkarma ve yüzey temizleme
1-Uyarılar
2-ArctiClean 1 (ilk şişe) uygulama
3-ArctiClean 2 (ikinci şişe) uygulama

1-Uyarılar
•
•
•
•
•
•

ArctiClean içilmemelidir.
ArctiClean çocuklardan uzak tutulmalıdır.
ArctiClean hayvanlardan uzak tutulmalıdır.
ArctiClean diğer elektronik parçalardan, çiplerden, PCB yollarından, slotlardan uzak
tutulmalıdır ve kullanılmamalıdır.
ArctiClean 1, Polistiren ve diğer sitren bazlı plastikleri eritir.Sitren bazlı plastikler
ArctiClean 1 ile temizlenmemelidir.
ArctiClean 1 kullanımından sonra daima ArctiClean 2 termal yüzey saflaştırıcı
kullanılmalıdır.
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2-ArctiClean 1 uygulama adımları
•

•

•

Yüzeyde çizikler yaratabilecek, hasar oluşturabilecek her türlü takı (yüzük gibi)
uygulama öncesi çıkarılmalıdır. Unutulmamalı ki; Her iki solüsyon da takılara zarar
verebilir.
Soğutucu (heatsink) veya su bloğu (waterblock) halihazıda montaj yapılmış
durumdaysa sökülmelidir ve termal macunun olduğu yüzey yukarı bakacak şekilde
çalışma yapılacak zemine yerleştirilmelidir. Zemin, tozsuz temiz bir yer olmalıdır.
Temizleme işlemi yapılacak her iki yüzey incelenmelidir. Uygulama öncesi;
-Termal macun (ya da termal pasta/thermal compound):Kuru temiz bir bez
veya kağıt havlu kullanarak silinir.
-Termal yastık (thermalpad):Kredi kartı gibi bir plastik parça ile termal yastığın
kazınabilecek kadar kısmı yüzeye zarar vermeden kazınır.

•
•
•
•

Yüzeyde kalan artıkların tamamını ıslatacak şekilde ArctiClean 1 damlatılır.Termal
maddenin tam olarak çözünmesi için 30-60 saniye kadar beklenmelidir.
Daha sonra yüzey, kuru, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu ile silinerek termal
materyal yüzeyden alınır.
Gerekirse son iki adım tekrar edilebilir.
Daima ArctiClean 1 sonrası ArctiClean 2 kullanılmalıdır. ArctiClean 2, ArctiClean 1'in
geride bıraktığı artıkları temizlemekle kalmaz Alüminyum ya da Bakır yüzey olsun
korozyonu engeller.Yüzeyi yeni uygulama için hazır hale getirir.

3-ArctiClean 2 uygulama
•

•

ArctiClean 1 uygulandıktan sonra, yüzeylere birkaç damla ArctiClean 2 damlatılıp
ArctiClean 1'de olduğu gibi silinmelidir.Silme işlemi yüzey tam olarak kuru kalana
kadar yapılmalıdır.Silme işlemi için, kahve filtresi, tüy bırakmayan bir bez, kağıt
havlu kullanılabilir.
ArctiClean 1'de olduğu gibi yüzey tertemiz olana kadar ArctiClean 2 damlatılıp
silinmelidir.
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