KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Cor-Pak Tablets

PASTYLKI EMITUJÑCE LOTNY INHIBITOR KOROZJI VpCI

Opis produktu
Cortec Cor-Pak Tablets zapewniajà bardzo efektywnà metod´ ochrony metali w czasie
magazynowania lub transportu. ¸atwe w u˝yciu zapewniajà ochron´ przeciwkorozyjnà w czasie do 24
miesi´cy zarówno dla metali ˝elaznych jak i nie˝elaznych. Uwolnione z pastylek pary inhibitora korozji
osadzajà si´ na powierzchni metali, osiàgajàc nawet trudno dost´pne miejsca. Ochronna
monomolekularna pow∏oka nie musi byç usuwana z powierzchni przed dalszymi operacjami, np.
nak∏adaniem ostatecznych pow∏ok malarskich. Cortec Cor-Pak Tablets nie zawierajà azotynów, dzi´ki
czemu sà bezpieczne w stosowaniu.

Zalety
• jedna pastylka zapewnia ochron´ do 7 dm3 zamkni´tej przestrzeni
• ∏atwe stosowanie w r´cznych i automatycznych systemach pakowania
• metoda "sucha" - bez natrysku, malowania lub jakiegokolwiek przygotowywania powierzchni
• ca∏a powierzchnia ∏àcznie z trudno dost´pnymi obszarami jest zabezpieczona
• je˝eli ochrona inhibitora VpCI zosta∏a cz´Êciowo naruszona poprzez otwarcie opakowania, po jego
zamkni´ciu warstewka ochronna samoczynnie si´ odtwarza
• produkty mogà byç dostarczane do ostatecznych odbiorców bez usuwania warstwy ochronnej
czàsteczek inhibitora VpCI i natychmiast u˝yte, gdy˝ nie przeszkadza ona w kolejnych
operacjach technologicznych
• efektywna ochrona w okresie do 24 miesi´cy
• warstwa czàsteczek lotnych inhibitorów korozji VpCI nie wp∏ywa na dzia∏anie uk∏adów
elektrycznych i elektronicznych
• jedna z najbardziej ekonomicznych form ochrony typu VpCI w postaci wk∏adek

Typowe zastosowania
Cortec Cor-Pak Tablets przeznaczone sà do ochrony gotowych produktów lub cz´Êci pakowanych na
czas magazynowania lub transportu w kartony, worki foliowe, metalowe, plastikowe lub drewniane
pojemniki, takich jak:
•
•
•

gotowe wyroby metalowe, cz´Êci zamienne, narz´dzia
uk∏ady elektryczne i elektroniczne, tak˝e w technice okr´towej
uk∏ady mechaniczne i aparatura kontrolna

Sposób u˝ycia
R´cznie lub automatycznie wprowadziç umieÊciç w odpowiednià iloÊç pastylek w opakowaniu.
Zamknàç szczelnie opakowanie.
W normalnych warunkach otoczenia, jedna pastylka Cortec Cor-Pak Tablet zapewnia ochron´
w zamkni´tym opakowaniu o obj´toÊci do 7 dm 3 . W bardziej surowych warunkach stosowaç
2 pastylki na 7 dm3.
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Typowe w∏aÊciwoÊci
postaç
masa 1 pastylki
kolor

proszek w postaci pastylek
ok. 0,85 g
b∏´kitny

Chronione metale
stal w´glowa, stal nierdzewna, aluminium, miedê, mosiàdz, stopy lutownicze.

Ograniczenia stosowania
Stosowaç tylko w szczelnie zamkni´tych opakowaniach, jak pud∏a kartonowe, worki z tworzywa
sztucznego, metalowe, drewniane lub plastikowe pojemniki.

Przechowywanie
Przechowywaç w szczelnie zamkni´tych oryginalnych s∏oikach w temperaturze poni˝ej 66°C.
Okres trwa∏oÊci przy prawid∏owym przechowywaniu do 24 miesi´cy.

Opakowania
karton zawierajàcy 4 s∏oiki po 1000 szt. pastylek/s∏oik

•
•
•
•

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.

DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:
OTiK Sp. z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl
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.

