
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

PIANKI SERII

VpCI 130

PIANKI IMPREGNOWANE LOTNYMI INHIBITORAMI KOROZJI

EMITUJÑ LOTNY INHIBITOR KOROZJI  VpCI

Opis produktu

Elastyczne pianki impregnowane inhibitorami korozji VpCI, chroniàce przed drganiami, o w∏aÊciwoÊciach
osuszajàcych i antystatycznych. Cz´Êci chronione przez pianki Cortec serii VpCI 130 sà zawsze gotowe
do u˝ycia, w przeciwieƒstwe do ochrony za pomocà smarów lub pow∏ok, które cz´sto muszà najpierw byç
usuni´te przed zastosowaniem produktu.

Cz´Êci metalowe uzyskujà ciàg∏à ochron´ przeciwko wilgoci, kondensacji, agresywnej przemys∏owej
atmosferze, korozji elektrochemicznej, powietrzu zawierajàcym sole (np. przy transporcie morskim),
zanieczyszczeniom pozostawionym na powierzchni w trakcie obróbki produktu.

Cortec VpCI 130 spe∏niajà wymagania specyfikacji wojskowej MIL-PRF-81705D dla materia∏ów
o w∏aÊciwoÊciach antystatycznych.

G∏ówne zalety

Pianki serii Cortec VpCI 130 zapewniajà ochron´ metali ˝elaznych, nie˝elaznych i stopów, w tym stali,
miedzi, bràzu, aluminium, cynku, stopu lutowniczego, srebra, etc. Nie zmieniajà fizycznych i chemicznych
w∏aÊciwoÊci elementów elektronicznych i sà przydatne do ochrony drukowanych powierzchniowo uk∏adów
elekronicznych.

Nie sà toksyczne, nie zawierajà azotynów ani chromianów. Ze wzgl´du na sk∏ad chemiczny uznawane
sà  za bezpieczne do zastosowaƒ przemys∏owych.

Pianki Cortec serii VpCI 130 zawierajà 10 razy wi´cej substancji czynnej inhibitorów VpCI na metr
kwadratowy noÊnika w porównaniu do tradycyjnych papierów VpCI lub innych materia∏ów VpCI do
pakowania. Umo˝liwia to ochron´ produktów o du˝ej powierzchni, np. zwoje drutu, du˝e cewki, etc.
Zapewniajà d∏ugotrwa∏à ochron´, np. w przypadku transportu morskiego.
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Chronione metale

aluminium, stal w´glowa, bràz, miedê, stal ocynkowana, stopy lutownicze, srebro, cynk.

Rozmiary i specyfikacja

Cortec VpCI-131

wk∏adki 5,08 cm x 25 cm x 0,64 cm

obj´toÊç chroniona do 42 dm3 (jedna wk∏adka)

Cortec VpCI-132

wk∏adki 25 cm x 25 cm x 0,64 cm

obj´toÊç chroniona do 0,23 m3 (jedna wk∏adka)

Cortec VpCI-133

kwadraty 2,5 cm x 2,5 cm x 0,64 cm, od spodu papier samoprzylepny

obj´toÊç chroniona do 14 dm3 (jedna wk∏adka)

Cortec VpCI-134

wk∏adki okràg∏e, Êrednica 1,91 cm, gruboÊç 0,64 cm

obj´toÊç chroniona do 5,6 dm3 (jedna wk∏adka)

Cortec VpCI-136

kwadraty 2,5 cm x 2,5 cm x 0,64 cm, bez papieru samoprzylepnego

obj´toÊç chroniona do 7 dm3 (jedna wk∏adka)

Cortec VpCI-137

rolka o wymiarach 1,37 m x 39,6 m x 0,64 cm

obj´toÊç chroniona do 3 m3/m2  wk∏adki

• 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.


