
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Wk∏adki
Cor-Pak 1-MUL

WK¸ADKI EMITUJÑCE LOTNY INHIBITOR KOROZJI VpCI

Opis produktu

Cortec Cor-Pak 1-MUL to wk∏adki, które zawierajà i emitujà lotne inhibitory korozji VpCI,
przeznaczone do zabezpieczania przed korozjà metali ˝elaznych i nie˝elaznych. Wk∏adki Cortec
Cor-Pak 1-MUL sà zatwierdzone do zastosowaƒ militarnych pod numerem NSN # 6850-01-470-2737.
Wykonane sà z tworzywa Tyvek ®, które pozwala czàsteczkom lotnych inhibitorów korozji VpCI
ulotniç si´ z wk∏adki i dotrzeç do powierzchni metalowych.

Zalety

Wk∏adki Cortec Cor-Pak 1-MUL zapewniajà skutecznà ochron´ metali ˝elaznych jak i nie˝elaznych
wewnàtrz opakowaƒ. Czàsteczki lotnych inhibitorów korozji VpCI wyparowujà z wk∏adki a nast´pnie
skraplajà si´ na powierzchniach metalu zabezpieczajàc wszystkie powierzchnie produktów
metalowych.

• inhibitujàce dzia∏anie fazy gazowej zabezpiecza ukryte i niedost´pne powierzchnie,
• film ochronny tworzàcy si´ na powierzchni metalu nie musi byç usuwany,
• nie ma potrzeby czyszczenia ani odt∏uszczania zabezpieczonych cz´Êci przed u˝yciem

lub malowaniem,
• chronione cz´Êci zamienne, komponenty i wyroby metalowe mogà byç natychmiast u˝yte,
• je˝eli warstewka ochrona  inhibitora VpCI zosta∏a cz´Êciowo naruszona poprzez otwarcie

opakowania, po jego zamkni´ciu samoczynnie si´ odtwarza,
• ∏atwe stosowanie w r´cznych i automatycznych systemach pakowania,
• poch∏ania wilgoç z opakowaƒ.
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Typowe zastosowania

Wk∏adki Cortec Cor-Pak 1-MUL przeznaczone sà do ochrony gotowych produktów lub cz´Êci
pakowanych w kartony, folie, worki foliowe i drewniane pojemniki:

• gotowe wyroby metalowe, cz´Êci zamienne, komponenty,
• ochrona przed korozjà cz´Êci w opakowaniach antystatycznych,
• siliniki,
• uk∏ady mechaniczne,
• aparatura kontrolna,
• cz´Êci precyzyjnie t∏oczone lub obrabiane,
• sprz´t elektroniczny dla techniki okr´towej i ogólnego stosowania,
• uk∏ady elektryczne,
• narz´dzia.

Sposób u˝ycia

R´cznie lub automatycznie umieÊciç wk∏adk´ Cortec Cor-Pak 1-MUL w opakowaniu. Niezw∏ocznie
zamknàç szczelnie opakowanie. Jedna wk∏adka Cortec Cor-Pak 1-MUL zapewnia ochron´
w opakowaniu do obj´toÊci 28 dm3.

Cechy

• zapewnia mikroskopijnà pow∏ok´ ochronnà,
• zapewnia ochron´  w okresie do 24 m-cy,
• nie tworzy zapylenia,
• zapewnia podwójnà ochron´: jest poch∏aniaczem wilgoci i emiterem lotnych inhibitorów korozji

VpCI,
• dopuszczony do zastosowaƒ militarnych pod numerami: NSN # 6850-01-470-2737 oraz

GSA # 8030012081769,
• zgodny ze standardami: Federal Standard 101, Ardec Technical Report 99-05, Picatinny Arcenal,

New
Jersey, USA.

Chronione metale

Wk∏adki Cortec Cor-Pak 1-MUL zapewniajà ochron´ wielu metali. Inhibitor VpCI wype∏niajàcy wk∏adki
spe∏nia wymagania MIL-I-22110 C.

Typowe w∏aÊciwoÊci

postaç oddychajàce wk∏adki z tworzywa Tyvek®

wyglàd kolor bia∏y z zielonym nadrukiem
specjalne oznakowanie brak
rozmiary 6.4 cm x 6.4cm x  0,15 cm

Ograniczenia stosowania

Stosowaç tylko przy pakowaniu w pud∏a kartonowe, plastikowe worki lub torby, metalowe, drewniane
lub plastikowe pojemniki lub przy owijaniu folià.

Przechowywanie

Przechowywaç w szczelnie i stale zamkni´tych kartonach w temperaturze poni˝ej 54°C.
Okres trwa∏oÊci przy przechowywaniu w nieotwieranych opakowaniach do 24 miesi´cy.

Opakowania

karton zawierajàcy 300 torebek
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•••• 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.


