
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

M-529

INHIBITOR KOROZJI NA BAZIE OLEJU, opatentowany

Opis produktu

Cortec M-529 jest kompozycjà inhibitorów korozji na bazie olejowej, stosowanà jako dodatek do

olejów smarujàcych. Jako Êrodek zapobiegajàcy powstawaniu rdzy, zapewnia doskona∏à

ochron´ zarówno w warunkach pracy ciàg∏ej jak i okresowej.

Inhibitor Cortec M-529 jest skutecznym dodatkiem do olejów mineralnych i syntetycznych:

naftenowych, izoparafinowych, PAO, itp.

G∏ówne zalety

• zapewnia ochron´ przeciwkorozyjnà metali ˝elaznych i nie˝elaznych,

• nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie baru, chromianów, azotynów 

lub fosforanów,

• wysoki punkt zap∏onu,

• niskotoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia d∏ugotrwa∏à ochron´ antykorozyjnà,

• przechodzi przez filtr 5 mikronów,

• zapewnia ochron´ w obecnoÊci chlorków,

• nie zmienia temperatury utraty p∏ynnoÊci i lepkoÊci w niskich temperaturach, gdy dodawany

jest do p∏ynów w zalecanym stosunku,

• zgodny z wi´kszoÊcià olejów mineralnych i syntetycznych,

• odpowiedni do stosowania zarówno w warunkach pracy ciàg∏ej jak i okresowej,

• dost´pny w formie wysokoskoncentrowanej (M-529 SC).

Sposób aplikacji

Dozowanie dla systemów z olejami smarujàcymi pracujàcych okresowo:

Dodawaç Cortec M-529 do oleju w proporcjach 2-5% wagowo.
Dodawaç Cortec M-529 SC do oleju w proporcjach 1,5-3,5% wagowo.

Chronione metale:

stal w´glowa, stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, mosiàdz, miedê, kadm, magnez,

srebro, cynk, stopy lutownicze, cyna, o∏ów, bràz.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

postaç ciemno bràzowy lepki p∏yn
zawartoÊç sk∏adników nielotnych 95-99 %
g´stoÊç 0,91– 0,92 kg/dm3
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Typowe zastosowania

Cortec M-529 jest wyjàtkowym dodatkiem, który skutecznie zapobiega korozji silników podczas
ich magazynowania i jednoczeÊnie zmniejsza utlenianie wysokotemperaturowe i zu˝ycie metalu
w silnikach pracujàcych.

Dzia∏anie dodatku Cortec M-529 na stal w´glowà testowane by∏o w warunkach skrajnej
wilgotnoÊci zgodnie ze standardem ASTM D-1748. OdpornoÊç na korozj´ wynios∏a 480 godzin.

Dodanie inhibitora Cortec M-529 do olejów Castrol Dieselall® SAE 10W30 i SAE 15W40 istotnie
poprawi∏o ochron´ stali w´glowej i miedzi w atmosferze wilgotnej (badanie w/g ASTM D-1748)
oraz zabezpieczy∏o stal w´glowà w Êrodowisku kwaÊnym (badania w/g "Ball Run Test").

Badania w/g "Cummins High Temperature Corrosion Bench Test" i "Multimetal Cummins Bench
Corrosion Test" wykaza∏y, ˝e Cortec M-529 nie ma ˝adnego niekorzystnego wp∏ywu na
chemiczne i fizyczne parametry oleju.

Próby terenowe na benzynowym silniku V-8 potwierdzi∏y, ˝e dodanie inhibitora Cortec M-529 do
oleju silnikowego redukuje zu˝ycie metalu i zabezpiecza olej przed utlenianiem.

Opakowania i sk∏adowanie

Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm 3 i 208 dm3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà.
Przechowywaç w szczelnie zamkni´tych opakowaniach.
Okres magazynowania do 24 m-cy.

• PRODUKTY WY¸ÑCZNIE DO ZASTOSOWA¡ PRZEMYS¸OWYCH
• CHRONIå PRZED DZIEåMI
• ZAMYKAå SZCZELNIE OPAKOWANIA
• ZAPOZNAå SI¢ Z KARTÑ BEZPIECZE¡STWA PRODUKTU

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOÂCI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte sà na najlepszej wiedzy i doÊwiadczeniach , co do których jesteÊmy przekonani ˝e sà wiarygodne i

odpowiadajà rzeczywistemu stanowi teorii i praktyki. Nie sà one jednak wià˝àce i nie tworzà ˝adnego stosunku prawnego lub umownego ani te˝ dodatkowych zobowiàzaƒ do umowy kupna - sprzeda˝y, a

ich dok∏adnoÊç i kompletnoÊç nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, ˝e jego produkty wysy∏ane do nabywcy sà wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w

przypadku udowodnienia jego defektu. ˚eby uzyskaç prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomiç Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w

przeciàgu szeÊciu miesi´cy od daty wysy∏ki produktu do nabywcy. Wszyskie koszty wysy∏ki zwiàzane z wymianà produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za

jakiekolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikajàce z u˝ycia bàdê niemo˝noÊci u˝ycia nabytych produktów.Przed u˝yciem nabywca musi sam okreÊliç przydatnoÊç produktu do zamierzonego

zastosowania na swoje ryzyko i pe∏nà odpowiedzialnoÊç z nim zwiàzanà. Jakiekolwiek informacje i stwierdzenia wykraczajàce poza niniejszà kart´ nie sà w ˝aden sposób wià˝àce dopóki nie zostanà

potwierdzone umowà pisemnà.
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DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

CORTEC®, Total Corrosion ControlTM, Migrating Corrosion InhibitorsTM, MCI® to zastrze˝one znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrze˝ony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.
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TreÊç niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udost´pnianie w internecie i przekazywanie

w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny ca∏oÊci lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.


