
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 377 koncentrat

CZASOWA POW¸OKA OCHRONNA
EMITUJE LOTNE INHIBITORY KOROZJI  VpCI

Opis produktu

Cortec VpCI-377 jest koncentratem na bazie wodnej, ca∏kowicie zast´pujàcym olejowe Êrodki
konserwujàce. S∏u˝y do zabezpieczania: sprz´tu i cz´Êci metalowych przechowywanych
w warunkach wewn´trznych.
Cortec VpCI-377 jest p∏ynem przeciwdzia∏ajàcym korozji, który spe∏nia wymagania ochrony
Êrodowiska. Szeroki zakres rozcieƒczania wodà (0,5-20%) pozwala na elastycznoÊç
w indywidualnym doborze po˝àdanego okresu ochrony i wynikowego kosztu na 1m 2

powierzchni.
Cortec VpCI-377 rozpuszcza si´ w wodzie i nanosi na metalowe powierzchnie metodà natrysku
lub przez zanurzanie. Cortec VpCI-377 nie trzeba usuwaç, lecz jeÊli to konieczne, pow∏oka
VpCI 377 mo˝e zostaç usuni´ta przy u˝yciu alkalicznych Êrodków czyszczàcych np. firmy
Cortec z serii VpCI-410.
Cortec VpCI-377 jest równie˝ dost´pny w kolorze czarnym.

G∏ówne zalety

• zabezpiecza metale ˝elazne i nie˝elazne,

• rozpuszczalny w wodzie, przyjazny Êrodowisku naturalnemu i bezpieczny w stosowaniu,

• zapobiega korozji zimnowalcowanej stali,

• bardzo stabilny w twardej wodzie,

• wyd∏u˝a okres magazynowania finalnego produktu,

• nie zatyka systemów filtrujàcych,

• tworzy przeêroczystà, suchà, hydrofobowà pow∏ok´, która zapewnia estetyk´

zabezpieczonych cz´Êci,

• dzia∏anie fazy gazowej chroni trudnodost´pne fragmenty powierzchni i miejsca które

nie zosta∏y pokryte pow∏okà,

• ∏atwy do usuni´cia, jeÊli to konieczne,

• nie zawiera azotynów i estrów fosforanowych,
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• niepalny,

• sucha pow∏oka jest stabilna do 176°C,

• spe∏nia wymagania ASTM D-4627-86 przy rozcieƒczeniu 2%,

• doskona∏e w∏aÊciwoÊci zwil˝ajàce,

• nie zawiera niebezpiecznych amin,

• rozk∏adajàc si´ nie tworzy produktów niebezpiecznych,

• zabezpieczone powierzchnie mogà byç malowane konwencjonalnymi systemami malarskimi.

Typowe obszary zastosowaƒ

Pokrywanie cienkà pow∏okà w celu przechowywania w warunkach suchych:

• odlewów, cz´Êci metalowych obrabianych mechanicznie i szlifowanych, urzàdzeƒ 

mechanicznych,

• pomp i obudów metalowych,

• maszyn w∏ókienniczych i drukarskich,

• stali konstrukcyjnej, spieków metalowych,

• pr´tów i materia∏ów walcowanych,

• dodawanie do kàpieli myjàcych lub p∏uczàcych,

• przy czyszczeniu hydrodynamicznym wodà i przy wykonywaniu prób szczelnoÊci wodà.

Nanoszenie Êrodka natryskiem lub zanurzanie elementów metalowych zapewnia im ochron´
antykorozyjnà przy przechowywaniu w warunkach wewn´trznych lub pod dachem.

Chronione metale:

stal w´glowa, stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, miedê

Metoda aplikacji

Przygotowanie Produktu:

Dodaç Cortec VpCI-377 do wody i dok∏adnie wymieszaç. Nak∏adaç przez natryskiwanie,

zanurzanie lub dodawaç do kàpieli myjàcych i p∏uczàcych. St´˝enie roztworu mo˝e byç

kontrolowane przy pomocy refraktometru, przez badanie pH lub metodami miereczkowania.

Cortec VpCI-377 dzia∏a efektywnie przy wysokoÊciach pH roztworu powy˝ej 8.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

Cortec VpCI-377 Standard
postaç pó∏przeêroczysty ciemnobràzowy p∏yn
typ pow∏oki (filmu) sucha, pó∏przeêroczysta
zawartoÊç sk∏adników nielotnych (wag.) 40 - 45%
pH 8,0 - 9,5 (nierozcieƒczony)
g´stoÊç 1,05 – 1,07 kg/dm3

BOD/COD 0,48
(Biochemiczne i Chemiczne
Zapotrzebowanie na Tlen, 2.5% roztwór
w wodzie, 28 dni)
ochrona przeciwkorozyjna do 24 miesi´cy

Cortec VpCI-377 Black
postaç czarny p∏yn
typ pow∏oki (filmu) sucha, pó∏przeêroczysta
zawartoÊç sk∏adników nielotnych (wag.) 40 - 45%
pH 8,0 - 9,5 (nierozcieƒczony)
g´stoÊç 1,05 – 1,07 kg/dm3
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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, w ogrzewanych pomieszczeniach.
Nie dopuÊciç do przemarzni´cia produktu. Okres trwa∏oÊci 24 miesiàce.

Cortec VpCI-377 jest tak˝e dost´pny w aerozolu w wersji EEEEccccooooAAAAiiiirrrr (pojemniki 340 g).

• 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.

AktualnoÊç: 5/2/06

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.


