
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

M 370

DODATEK PRZECIWKOROZYJNY DO OCHRONY CZASOWEJ

EMITUJE LOTNY INHIBITOR KOROZJI  VpCI

Opis produktu

Cortec M 370 jest  przeciwkorozyjnym dodatkiem do bazujàcych na wodzie: p∏ynów stosowanych przy
obróbce metali, Êrodków smarowniczych, Êrodków czyszczàcych oraz pow∏ok ochrony czasowej. Zawiera
lotne inhibitory korozji (VpCI). Zapewnia dobrà ochron´ przeciwkorozyjnà powierzchni metalowych
pokrytych bezpoÊrednio, lecz dzi´ki lotnoÊci inhibitora (faza gazowa) dociera on tak˝e do powierzchni nie
pokrytych bezpoÊrednio, trudno dost´pnych, tworzàc na powierzchni molekularny film ochronny.

Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami, Cortec M-370 zapewnia ochron´ przeciwkorozyjnà w okresie do
2 lat. Cortec M-370 jest doskonale rozpuszczalny w wodzie. Rozcieƒczony Êrodek ochronny mo˝na
nak∏adaç na powierzchnie natryskiem, lub te˝ przez zanurzanie.

Cortec M-370 dost´pny jest tak˝e w wersjach zmodyfikowanych:
M-370 NS - nie zawierajàcy Êrodków  powierzchniowo czynnych
M-370 HS - zawierajàcy Êrodki silnie powierzchniowo czynne
M-370 C   - do ochrony odlewów o chropowatej powierzchni

G∏ówne zalety

• wodorozcieƒczalny, nieszkodliwy dla Êrodowiska naturalnego i bezpieczny w u˝yciu

• chroni powierzchnie metalowe przed korozjà nalotowà

• wysoka stabilnoÊç w twardej wodzie

• przed∏u˝a bezpieczny czas sk∏adowania finalnych produktów

• nie powoduje zatykania filtrów

• tworzy na powierzchni metali film hydrofobowy

• nie zawiera azotynów ani estrów fosforanowych

• niepalny

• roztwór 2% (wagowo) spe∏nia wymagania ASTM D 4627-86 (metoda pomiaru korozji wiórków 

stalowych dla wodorozcieƒczalnych p∏ynów przy obróbce metali)

• mo˝e byç stosowany w dowolnej fazie procesu produkcyjnego

Typowe zastosowania

• p∏yny obróbkowe, ch∏odziwa

• cieƒkie suche pow∏oki ochrony czasowej w magazynowaniu

• jako dodatek do bazujàcych na wodzie Êrodków czyszczàcych, p∏uczàcych, przy czyszczeniu wodà 

pod ciÊnieniem
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Sposób aplikacji

Dodawaç Cortec M-370 do bazujàcych na wodzie p∏ynów w nast´pujàcych proporcjach:

Ochrona krótkookresowa
1 cz´Êç M-370   -   50-60 cz´Êci p∏ynu (wagowo)

Ochrona d∏ugookresowa
1 cz´Êç M-370   -   40 cz´Êci p∏ynu (wagowo)

Ochrona do 2 lat
1 cz´Êç M-370   -   20 cz´Êci p∏ynu (wagowo)

Chronione metale

˝eliwo, odlewy aluminiowe, stal, miedê

W∏aÊciwoÊci

• postaç przeêroczysty, ciemnobràzowy p∏yn

• typ pow∏oki przeêroczysta, sucha

• pH 8,0  -  9,5

• g´stoÊç 1,05  -  1,07 kg/dm3

• zawartoÊç sk∏adników nielotnych 40 - 45 %

Opakowania/Przechowywanie

Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach
uzgodnionych z odbiorcà.

Przechowywaç w pomieszczeniach zamkni´tych w temperaturze pokojowej, w oryginalnych fabrycznych
opakowaniach, nie dopuszczaç do zamarzni´cia. Trwa∏oÊç 24 miesiàce.

• 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: 6/21/06

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.


