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Ny teknik för vior med ledande
polymer
Senaste installationen i vår fabrik i Malmö
är en 18 meter lång processanläggning
Malmö Mönsterkort satte upp en teknisk Roadmap
2017 och har sedan dess investerat tungt i
fabriken i Malmö. Vi har uppdaterat samtliga
kritiska processer och installerat nya maskiner i
fabriken för att möta nya tekniska utmaningar.
En av den viktigaste processerna är rengöring och
beläggning av viahål med ett elektriskt ledande
skikt. Under sommaren 2021 installerade vi därför
en ny horisontell processanläggning för
desmearing och beläggning med ledande polymer.
Linan är 18 meter lång och krävde månader av
förberedelser och installation.
Vi uppgraderade också vår befintliga elkopparplätering under början av 2021 för att nå samma
kapabilitet som den nya polymerlinan.
Efter omfattande tester och verifieringar med
mycket gott resultat, frisläppte vi processen för
produktion under hösten 2021.

Små vior i tjocka mönsterkort
Den nya processen gör det möjligt att tillverka
mycket små viahål ned till 0,2 mm och aspect
ratio 10:1 vilket betyder en via på 0,2 mm i ett 2,0
mm tjockt mönsterkort.
Vi har också framtidssäkrat vår produktion för
blinda Mikrovior och tunna material.
Den horisontella processen med modern kemi ger
oss en stabil process med hög kapabilitet och
kapacitet.

Mer information om våra produkter och teknisk support finner du på vår hemsida www.mmabgroup.com
Malmö Mönsterkort AB 040-64 24 600, sales@mmabgroup.com
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Tillförlitliga innerlageranslutningar
Den ledande polymerprocessen har funnits på
marknaden i många år och är en etablerad teknik.
Polymerskiktet är <100 nm och belägger endast
icke ledande ytor, dvs glasfiber och epoxi.
Innerlager får därför direkt kontakt med
hålpläteringen, vilket ger högre tillförlitlighet.

En del i vår miljösatsning
Vår gamla kemkopparprocess krävde täta
badbyten och kemikalier på utfasningslistan.
Vår nya process med ledande polymer reducerade
antalet kemikalier och utsläpp av koppar i
sköljvatten.
Det var naturligt att välja en teknisk lösning med
lägre påverkan på vår miljö, som en del i vår
satsning på hållbar produktion och förbättrad
arbetsmiljö.

Mer information om våra produkter och teknisk support finner du på vår hemsida www.mmabgroup.com
Malmö Mönsterkort AB 040-64 24 600, sales@mmabgroup.com

