KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

AEROZOL

ElectriCor VpCI 238

WIELOFUNKCYJNY AEROZOL VpCI DO OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ URZÑDZE¡
ELEKTRONICZNYCH W OBUDOWACH WENTYLOWANYCH
ANTYSTATYK, CZYÂCI STYKI, WYPIERA WILGOå, EMITUJE INHIBITOR KOROZJI VpCI

Opis produktu
Aerozol Cortec ElectriCor VpCI-238 s∏u˝y do ochrony antykorozyjnej cz´Êci i elementów metalowych
wewnàtrz obudów z wymuszonà wentylacjà lub ch∏odzeniem. Ochrona antykorozyjna zaczyna dzia∏aç
natychmiast. W przypadkach powa˝nego zagro˝enia korozjà mo˝e byç u˝yty jako dodatkowa ochrona
wst´pna przed zainstalowaniem emiterów Cortec VpCI-101, VpCI-105, VpCI-110 lub VpCI-111.
Wykazuje w∏aÊciwoÊci antystatyczne, penetrujàce i wypiera wilgoç. Tworzy na powierzchniach urzàdzeƒ
i elementów bardzo cienkà, powierzchniowo suchà i nieklejàcà pow∏ok´. Pow∏oka ta emituje powoli opary
inhibitora korozji VpCI (Vapour Corrosion Inhibitor - Lotny Inhibitor Korozji), które skraplajàc si´ tworzà
w mikroogniwach korozji anodowo-katodowy film molekularny chroniàcy skomplikowany i drogi sprz´t
elektroniczny w czasie pracy, transportu morskiego lub magazynowania.
Utrzymujàce si´ dzia∏anie oparów Cortec VpCI-238 pozwala zaoszcz´dziç pieniàdze, poniewa˝ eliminuje
awarie i przestoje spowodowane korozjà. Wykazano skuteczne dzia∏anie Cortec VpCI-238 w agresywnych
Êrodowiskach m.in. przemys∏owych, morskich i tropikalnych, zawierajàcych dwutlenek siarki, siarkowodór,
chlorki itd.
Dodatkowo Cortec VpCI-238 posiada doskona∏e w∏aÊciwoÊci oczyszczania styków.
Jest skutecznym inhibitorem korozji galwanicznej i innych rodzajów korozji wszystkich metali i stopów
powszechnie stosowanych w elektronice, takich jak aluminium, miedê, metale ˝elazne i nie˝elazne, itp.
Pow∏oka zabezpieczajàca Cortec ElectriCor VpCI-238 jest bardzo cienka. Nie zmienia rezystancji
elektrycznej oraz magnetycznych, optycznych i termicznych w∏aÊciwoÊci pod∏o˝y metalowych. Cortec
ElectriCor VpCI-238 mo˝e byç bezpiecznie stosowany dla ochrony obwodów niskiego napi´cia lub
przekaêników nie powodujàc ˝adnych zmian przewodnoÊci lub sklejania si´ kontaktów Êlizgowych.
Cortec ElectriCor VpCI-238 nie jest przewodnikiem elektrycznym, nie zawiera CFC i 1-,1-,1- trójchlorku
etanu, zasadniczo wykazuje neutralny poziom pH. Mo˝e kontaktowaç si´ z tworzywami sztucznymi,
elastomerami i innymi niemetalami.
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G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wywo∏uje ochron´ antykorozyjnà ju˝ w chwili zastosowania
zapewnia ochron´ VpCI w wentylowanych i niewentylowanych obudowach
mo˝e byç u˝ywany do czyszczenia styków
jednoczeÊnie posiada w∏aÊciwoÊci antystatyczne, inhibujàce korozj´, penetrujàce i wypiera wilgoç
zapewnia d∏ugi okres ochrony
zmniejsza koszty serwisu urzàdzeƒ
chroni wi´kszoÊç metali
daje silniejszà i taƒszà ochron´ antykorozyjnà ni˝ tradycyjne metody zapobiegania korozji
nie zawiera CFC i 1-,1-,1- trójchlorku etanu oraz nie reaguje z tworzywami sztucznymi, elastomerami
i innymi niemetalami

Typowe zastosowania
Elektronika: obwody drukowane, styki i podzespo∏y spryskiwane po monta˝u koƒcowym lub w trakcie
czynnoÊci serwisowych. Nie wyst´pujà przy tym zmiany przewodnoÊci lub innych wa˝nych w∏aÊciwoÊci.
Sprz´t elektryczny: silniki, pràdnice, skrzynki po∏àczeniowe, itp. mogà byç bezpiecznie ochronione
bez ryzyka zap∏onu, które towarzyszy stosowaniu ropopochodnych Êrodków antykorozyjnych.

Niezale˝ne badania
Cortec ElectriCor VpCI-238 by∏ testowany w warunkach przyspieszonego Testu Batelle‘a (Batelle Flowing
Mixed Gas Test) w Êrodowisku klasy III. Wyniki pokaza∏y doskona∏à ochron´ wielu metali równowa˝nà
okresowi ochrony do 7 lat w warunkach urzàdzeƒ elektronicznych zamkni´tych.

Sposób u˝ycia
Cortec VpCI-238 mo˝e byç u˝yty w obudowach o obj´toÊciach od kilku cm3 do setek m 3. Stosowanie
polega na delikatnym rozpyleniu niewielkiej iloÊci mg∏y na Êciany obudowy i elementy podlegajàce ochronie.
UWAGA, w tym przypadku "wi´cej" nie musi oznaczaç "lepiej". NatryÊni´cie du˝ej iloÊci preparatu
doprowadzi do utworzenia grubej pow∏oki, która mo˝e nie wyschnàç i powodowaç nieprawid∏owe dzia∏anie
styków.
IloÊç niezb´dna do utrzymania wystarczajàcego st´˝enia oparów czàsteczek inhibitora VpCI zale˝y od
czynników takich jak:
• skutecznoÊç wentylowania obudowy,
• obj´toÊç obudowy,
• warunki atmosferyczne,
• szczelnoÊç i porowatoÊci Êcian obudowy.
Ochrona antykorozyjna utrzymuje si´ przez 6 miesi´cy i d∏u˝ej .

Opakowania i sk∏adowanie
Cortec ElectriCor VpCI-238 dost´pny jest w pojemnikach z atomizerem o obj´toÊci 0,33 dm 3 pakowanych
po 6 szt w kartonie.
Cortec ElectriCor VpCI-238 powinien byç przechowywany z dala od wysokich temperatur, w normalnych
warunkach magazynowych . Okres przechowywania minimum 3 lata w szczelnych opakowaniach.
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Typowe w∏aÊciwoÊci Cortec ElectriCor VpCI-238
Zmiany rezystancji obwodu pod wp∏ywem stosowania natrysku VpCI-238:
przed natryskiem
w chwil´ po
po 1 min
po 2 min.
po 3 min.
po 4 min
po 120 min.

-

> 20 MΩ
7,83 MΩ
8,71 MΩ
10,96 M Ω
12,36 M Ω
14,40 MΩ
> 20 MΩ

Ocena skutecznoÊci preparatu dla ró˝nych metali:
Doskona∏y dla:

mi´kka stal, zgrzewane ˝elazo, miedê, stopy aluminium, mosiàdz, miedzio-nikiel,
nierdzewna stal, lut.

Dobry dla:

˝eliwo, ˝eliwo odkuwane lub ciàgnione, srebro, z∏oto galwaniczne, stal galwaniczna,
stal aluminiowana.

Do przyj´cia dla: cynk, stopy magnezu, kadm.

•
•
•
•

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.

DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:
OT iK 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.

