
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI - 372

ZDZIERALNA CZASOWA POW¸OKA OCHRONNA
EMITUJE LOTNE INHIBITORY KOROZJI  VpCI

Opis produktu

Cortec VpCI-372 jest modyfikowanà, akrylowà pow∏okà zrywalnà na bazie wodnej do czasowej
ochrony przeciwkorozyjnej metali. Chroni metale przed wp∏ywem korozyjnych czynników
atmosferycznych, stanowi tak˝e fizycznà barier´ chroniàcà powierzchni´ przed zarysowaniami,
Êcieraniem, wyszczerbieniami. Cortec VpCI - 372 tworzy na powierzchni suchà pow∏ok´
stanowiàcà czasowà ochron´ cz´Êci lub sprz´tu w czasie magazynowania lub transportu. Pow∏oka
∏atwo daje si´ usunàç poprzez odspojenie i zerwanie bez pozosta∏oÊci na powierzchni.

Typowe obszary zastosowaƒ

• ochrona czystych powierzchni metalowych w czasie magazynowania lub transportu,

• ochrona pomalowanych powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi (zarysowania, 

Êcieranie) w czasie magazynowania lub transportu,

• maskujàca ochrona czystych powierzchni w czasie obróbki elementu,

• pow∏oka ochronna powierzchni komór malarskich,

• grawerowanie.

 G∏ówne zalety

• na bazie wodnej, spe∏nia wymagania VOC (ma∏a zawartoÊç lotnych sk∏adników organicznych),

• chroni metale przed korozjà/utlenianiem,

• chroni metale ˝elazne jak i nie˝elazne,

• po usuni´ciu nie pozostawia ska˝enia powierzchni,

• do usuni´cia utwardzonej pow∏oki  nie sà konieczne specjalne narz´dzia i rozpuszczalniki,

• mo˝e byç usuwany jako normalny odpadek sta∏y,

• pow∏oka szybkoschnàca,

• du˝a zawartoÊç sk∏adników sta∏ych.

Ograniczenia

• Cortec VpCI - 372 mo˝e byç nak∏adany na niektóre tworzywa sztuczne, jednak˝e ka˝dorazowo

nale˝y rzeprowadziç prób´ i oceniç zrywanie utwardzonej pow∏oki po up∏ywie d∏u˝szego czasu,

• przed zrywaniem pow∏oka musi byç ca∏kowicie utwardzona, minimalna gruboÊç utwardzonej 

pow∏oki 50 µm,

• nie wystawiaç utwardzonej pow∏oki na temperatury poni˝ej   -12 °C,

• nale˝y unikaç d∏ugotrwa∏ej ekspozycji w warunkach zewn´trznych.

Metoda aplikacji

Cortec VpCI - 372 jest dostarczany w postaci mlecznobia∏ego p∏ynu na bazie wodnej,

wymagajàcego tylko wymieszania przed u˝yciem. Materia∏ mo˝na nak∏adaç natryskiem

bezpowietrznym lub konwencjonalnym, p´dzlem, wa∏kiem, lub przez zanurzanie. Utworzona

pow∏oka jest przezroczysta, umo˝liwiajàc kontrol´ stanu powierzchni. W razie potrzeby materia∏

mo˝e byç zabarwiany. Aby otrzymaç po zerwaniu czystà, gotowà do dalszej obróbki powierzchni´,

pow∏ok´ nale˝y usuwaç dopiero po jej ca∏kowitym utwardzeniu.
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Zasady rozcieƒczania

zalecany rozpuszczalnik czysta woda

przy natrysku bezpowietrznym nie jest wymagany

przy natrysku konwencjonalnym 0 - 5 %

przy nak∏adaniu p´dzlem lub wa∏kiem nie jest wymagany

do czyszczenia sprz´tu malarskiego czysta woda

W∏aÊciwoÊci fizyczne

postaç mlecznobia∏y lepki p∏yn
teoretyczne zu˝ycie (warstwa 100 µm) 0,16 - 0,20 dm3/m2

pH 5,8 - 6,8 (nierozcieƒczony)
wymagana gruboÊç pow∏oki (sucha) 50 - 150 µm
zawartoÊç sk∏adników sta∏ych (obj.) 54 - 60 %
zawartoÊç sk∏adników nielotnych (wag.) 57 - 63 %
lepkoÊç 1000 - 5000 cps (ASTM D-2196)

40 - 50 s (kubek Forda nr 4)
VOC 24 g/dm3

g´stoÊç 1,08 – 1,10 kg/dm3

Opakowania i sk∏adowanie

Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà..
Przechowywaç w szczelnie zamkni´tych opakowaniach, w ogrzewanych pomieszczeniach.
Nie dopuÊciç do przemarzni´cia produktu. Okres trwa∏oÊci 12 miesi´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.


