
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

M-640 L

DODATEK DO P∏YNóW W UK∏ADACH CH∏ODNICZYCH SILNIKóW

EMITUJE LOTNE INHIBITORY KOROZJI  VpCI

Opis produktu

Cortec M-640 L jest dodatkiem hamujàcym korozj´ w uk∏adach ch∏odniczych wykorzystujàcych

wod´ lub p∏yny na bazie glikolu etylenowego. Chroni metale ˝elazne jak i nie˝elazne przed

substancjami powodujàcymi korozj´. Produkt ten jest dobrym zamiennikiem dla stosowanych

dotychczas Êrodków aminowych bazujàcych na fosforanach i azotynach. Cortec M-640 L jest

kombinacjà sk∏adników nieorganicznych i organicznych, dozowanej w niewielkiej iloÊci

do bazowego p∏ynu ch∏odniczego. Zawiera unikalnà kombinacj´ kontaktowych i lotnych

inhibitorów korozji zapewniajàcych ochron´ przeciwkorozyjnà nawet w miejscach o utrudnionym

bezpoÊrednim dost´pie.

G∏ówne zalety

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

• nie zawiera chromianów, azotynów lub ci´˝kich metali,

• zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji,

• ekonomiczny w stosowaniu,

• niskie procentowo dozowanie,

• przyjazny Êrodowisku naturalnemu.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

postaç przeêroczysty ˝ó∏ty p∏yn
pH 8,5-9,5 (roztwór 1%)
zawartoÊç sk∏adników nielotnych 57-67 %
rozpuszczalnoÊç w wodzie 100%
g´stoÊç 1,10 – 1,11 kg/dm3

Typowe zastosowania

Cortec M-640 L stosowany jest jako dodatek do p∏ynów ch∏odniczych stosowanych zarówno
latem jak i zimà (zawierajàcych Êrodki przeciwmrozowe). Stanowi alternatyw´ dla stosowanych
dotychczas inhibitorów korozji na bazie azotynów i fosforanów, obecnie wycofywanych.

Typowe dozowanie w normalnych warunkach roboczych: 2,0 – 2,5 % wagowo.
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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.

OTiK Sp.  z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl

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.

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.


