
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 415

SILNY ÂRODEK CZYSZCZÑCY, ODT¸USZCZAJÑCY I ZABEZPIECZAJÑCY PRZED KOROZJÑ

Opis produktu

Cortec VpCI-415 jest silnym, biodegradowalnym, bazujàcym na wodzie, alkalicznym, Êrodkiem
myjàcym i odt∏uszczajàcym, który zapewnia ochron´ przeciwko korozji typu "flash corrosion".
Mo˝e zapewniç ochron´ antykorozyjnà na okres przechowywania do 6 miesi´cy w warunkach
wewn´trznych. Cortec VpCI-415 jest tak opracowany by spe∏niç jednoczeÊnie wymagania
skutecznego czyszczenia i ochrony antykorozyjnej powierzchni na okres magazynowania.

Sk∏adniki zawarte w Cortec VpCI-415 reagujà z w´glowodorami tak, aby powstajàce osady mog∏y
zostaç usuni´te wodà. Cortec VpCI-415 mo˝e byç dozowany do myjek ciÊnieniowych (agregatów
myjàcych), przyrzàdów do czyszczenia w goràcej parze i w kàpielach oraz do innych urzàdzeƒ
myjàcych. Wraz z dobrymi w∏aÊciwoÊciami detergentowymi Cortec VpCI-415 jest stabilny
w twardej wodzie.

Podczas gdy wi´kszoÊç Êrodków czyszczàcych dost´pnych dziÊ na rynku to tylko mieszanki
Êrodków powierzchniowo czynnych i detergentów, które ograniczajà efektywnoÊç czyszczenia,
Cortec VpCI-415 oferuje udoskonalone dzia∏anie czyszczàce oraz ochron´ antykorozyjnà wielu
metali w jednej operacji, co prowadzi do istotnych oszcz´dnoÊci. Cortec VpCI-415 posiada
unikalnà zdolnoÊç  do usuwania takich zabrudzeƒ jak: ci´˝kie w´glowodory, smary i Êrodki
polerujàce.

G∏ówne zalety

• biodegradowalny,
• silny chemiczny Êrodek myjàcy i odt∏uszczajàcy z wyjàtkowym dzia∏aniem usuwajàcym

w´glowodory,
• zapewnia tymczasowà ochron´ antykorozyjnà wi´kszoÊci metali,
• zapewnia wyjàtkowà ochron´ przeciwko korozji w˝erowej,
• nietoksyczny, niekorozyjny i niezawierajàcy NPE,
• czyÊci efektywnie w niskich temperaturach,
• s∏abo si´ pieni,
• toleruje twardà wod´,
• preparat pozostaje stabilny podczas cyklu zamarzanie-rozmra˝anie,
• spe∏nia wymagania:

MIL-PRF-87937C
ASTM D 2240
ASTM F 483-90
ASTM F 484-93
ASTM F 485-98
ASTM F 502-93 F
ASTM F 519-93 1C
ASTM F 1104-87
ASTM F 1110-90
ASTM F 1111-88

*szacowany czas ochrony mo˝e si´ zmieniaç w zale˝noÊci od warunków.
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Efektywne zastosowania

• samoloty,
• urzàdzenia mechaniczne zanieczyszczone olejami,
• blachy pokryte tymczasowà pow∏okà oleju lub woskiem przed malowaniem,
• cz´Êci metalowe zanieczyszczone Êrodkami stosowanymi przy t∏oczeniu, ciàgnieniu lub

polerowaniu.

Metoda aplikacji

Cortec VpCI-415 mo˝e byç nanoszony konwencjonalnym sprz´tem jak rozpylacze, zbiorniki do
kàpieli, myjki parowe i agregaty myjàce.

Silne czyszczenie i ochrona antykorozyjna:
1 cz´Êç Cortec VpCI-415 na 4 cz´Êci wody.

Normalne czyszczenie (np. mycie cz´Êci):
1 cz´Êç Cortec VpCI-415 na 10 cz´Êci wody.

Lekkie czyszczenie (np. p∏ukanie):
1 cz´Êç Cortec VpCI-415 na 20 cz´Êci wody.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

postaç przezroczysty ˝ó∏ty p∏yn
czas ekspozycji 20 s - 10 min.
pH 10 - 12 (nierozcieƒczony)
g´stoÊç 1,03 - 1,04 kg/dm3

zakres temperatury 10°C - 149°C
zawartoÊç sk∏adników nielotnych 18 - 23%
BOD 66 %
COD 66 %

Opakowania

Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà..
Okres trwa∏oÊci 24 miesiàce.

• PRODUKT 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.


