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KUNDENS KRAV 
Kunden stillede følgende krav til materialet:

• Nemt og hurtigt at montere

• Lige så varmeledede som pasta

• UL94-V0-godkendt

• Skæring efter ønske

• Lav pris

Diatom A/S arbejdede side om side med kunden for at finde 
den optimale løsning. På baggrund af applikationens krav til 
varmehåndtering, UL-godkendelse, design- og prismæssige 

Tegning udleveret af kunden:

CASEBESKRIVELSE 
En ledende elektronikproducent henvendte sig til Diatom A/S i forbindelse med udvikling og produktion af en ny LED-applikation. 
Elektronikproducenten skulle bruge et termisk interface materiale til manuel montering mellem en heatsink og PCB. Der var tale 
om en stor produktionsvolumen med høje krav til præcision. 

krav kunne Diatom A/S anbefale DiaTherm™ pads – Diatoms 
eget mærke af varmeledende pads. Ved at vælge pads frem 
for pasta kunne kunden undgå uens doseringer og luftbobler, 
som ofte sker ved manuelle doseringer af pasta, og udtørring, 
hvilket resulterer i mindre ledende egenskaber.  
DiaTherm™ pads kunne derudover leveres udskåret og ud-
stanset tilpasset LED-applikationens behov, hvilket ville spare 
væsentlig monteringstid. Desuden kunne DiaTherm™ pads 
præsentere en prisstruktur, som tilsvarende produkter ikke 
kunne måle sig med.



• Varmeledningsevne: 0,8 til 5,0 W/mK

• Omkostningseffektiv løsning

• Blød og naturlig klæbeevne

• God elektrisk isoleringsevne

• Lang levetid

Det færdige resultat: Sådan fungerer UDT10-pad’en:

LØSNING 
Kunden leverede 16 forskellige tegninger, som pad’ene blev 
skåret og udstanset efter, således at de passede nøjagtigt 
til applikationens skruehuller, kanter m.m. Derudover fik 
kunden de udskårne og udstansede pads leveret i ark for at 
opnå en nem montering og høj produktionshastighed. 
Pad’ene blev leveret i tykkelser på 0,5 og 1 mm. 
DiaTherm™ pads fås i forskellige hårdheder, tykkelser og 
med forskellige varmeledende egenskaber. De er fremstillet 
af silikone, som giver en klæbende overflade og er derfor 

FAKTA OM DIATHERMTM PADS 
DiaTherm™ er et varemærke under Diatom A/S.  
DiaTherm™ kan leveres som hele ark i 200 x 400 mm eller 
udskåret i komplekse geometriske former efter ønske. De 
fremstilles i tykkelser fra 0,5 til 12 mm.  
Diatom A/S kan varetage hele processen - fra udvikling af 
tegning til levering af det færdige produkt. 

Egenskaber og fordele

lettere at montere end andre varmeledende pads.  
Valget faldt på DiaTherm™ UDT-serien, som er ”tør” og 
glasfiberforstærket på den ene side og blød og klæbende 
på den anden side. 

Det var på tale at anvende en 3M tape på den ene eller 
begge sider, men i samarbejde med kunden fandt Diatom 
A/S frem til, at den klæbende UDT-pad fungerede perfekt 
til den specifikke applikation. 

• Høj dielektrisk styrke på op til 6,5 kV/mm

• Tørrer ikke ud, ingen bleed eller skjulte lufthuller

• Opfylder UL94 V-0, REACH og RoHS-direktiverne.

• Kan leveres med 3M tape på en eller begge sider

• Mulighed for kundespecifikke udstansninger og konfigu-
rationer

Applikationer

DiaTherm™ pads anvendes i en lang række elektroniske 
applikationer og industrier, bl.a. computere, pc’ere, tab-
lets, smartphones, routere, lysdioder, medicinsk udstyr, 
strømforsyninger mm.
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