KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

MilCorr VpCI
Shrink Film

TERMOKURCZLIWA FOLIA DO PAKOWANIA
ZAWIERA LOTNE INHIBITORY KOROZJI VpCI

Opis produktu
Cortec MilCorr VpCI Shrink Film jest kompozytowà folià zawierajàcà lotne inhibitory korozji VpCI,
z dodatkami zmniejszajàcymi palnoÊç, odporna na promieniowanie ultrafioletowe. Stanowi
uniwersalny system ochrony.
Produkt zosta∏ tak zaprojektowany, aby stanowi∏ alternatyw´ dla drogich, wielowarstwowych
elastycznych pokryç laminowanych. Eliminuje koniecznoÊç pakowania pró˝niowego i usuwania
wilgoci (osuszania). Folia ta jest produkowana w kolorze bràzowym (standardowy kolor
stosowany w wojsku).

G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrona metali ˝elaznych i nie˝elaznych,
odpornoÊç na UV,
zmniejszona palnoÊç,
wysoka wytrzyma∏oÊç, odpornoÊç na przebicia i przetarcie,
efektywna w zabezpieczaniu sprz´tu o kszta∏tach regularnych jak i nieregularnych,
wysoka termokurczliwoÊç daje mo˝liwoÊci szerokiej gamy zastosowaƒ,
mo˝e byç stosowana w surowych warunkach atmosferycznych,
w przypadku owijania ca∏ych palet, folia pod paletà jest odporna na obcià˝enia pochodzàce
od wide∏ wózka do uk∏adania palet,
zapewnia Êcis∏e, spójne opakowanie, tak˝e utrudniajàce kradzie˝,
doskona∏a ochrona przy sk∏adowaniu na zewnàtrz przed wp∏ywami atmosferycznymi oraz
w trakcie d∏ugotrwa∏ego transportu,
mo˝liwoÊç natychmiastowego u˝ycia sprz´tu po rozpakowaniu.
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Chronione metale
stal, ˝elazo, mosiàdz, miedê, stopy lutownicze, aluminium, srebro, nikiel.

Typowe zastosowania
•
•
•
•
•

ochrona pojazdów i innego sprz´tu wojskowego,
ochrona maszyn i urz´dzeƒ przemys∏owych w okresie sk∏adowania,
ochrona drogiego sprz´tu o du˝ych gabarytach w czasie d∏ugotrwa∏ego transportu,
ochrona sprz´tu rekreacyjnego (∏odzie motorowe, sanie motorowe, etc.),
ochrona produktów sk∏adowanych na paletach.

Instrukcja stosowania
Nagrzewanie folii mo˝e odbywaç si´ w specjalnych tunelach, piecach, nagrzewnice sterowane
mechaniczne lub przenoÊnymi palnikami r´cznymi.
•
•
•
•
•
•

ca∏kowicie nakryç sprz´t tak, aby uniemo˝liwiç dostawanie si´ powietrza i wilgoci,
u∏o˝yç foli´ w∏aÊciwà stronà do do∏u w miejscu wybranym na sk∏adowanie,
ustawiç sprz´t na folii,
zawinàç foli´ z do∏u do góry tak, aby uzyskaç jeszcze min. 30 cm zak∏adki,
po∏àczyç folie na zak∏adkach kurczliwà taÊmà,
w∏àczyç palniki, ostro˝nie nagrzewaç foli´ przesuwajàc palnik z miejsca na miejsce
a˝ do osiàgni´cia po˝àdanego efektu.

Typowy zakres temperatur zgrzewania:

171°C – 227°C

Testy
odpornoÊç na UV
ASTM G 53-93 UV – test w trakcie; nie zaobserwowano ˝adnych Êladów korozji lub starzenia
po 2100 godzinach ekspozycji w warunkach testu.
Folia spe∏nia wymagania specyfikacji MIL-PRF-22019D i MIL-B-22020D dla elastycznych,
uszczelniajàcych materia∏ów barierowych zawierajàcych lotne inhibitory korozji.

testy korozyjne
niemiecki VIA (standard wojskowy TL-8135-002)
Cortec "razor blade test"
Cortec SO 2 test

- pozytywny
- pozytywny
- pozytywny

testy palnoÊci
NFPA 701-1999, test #1

- pozytywny.

W∏aÊciwoÊci fizyczne
gruboÊç
wytrzyma∏oÊç na rozciàganie [MPa]
(ASTM D 882-91)

250 µm
wzd∏u˝
w poprzek

23,4 MPa
14,1 MPa

wyd∏u˝enie [%]
(ASTM D 882-91)

wzd∏u˝
w poprzek

731,5
884,7
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odpornoÊç na przebicie
(ASTM D 3420-95)
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12,8 kg/mm

Opakowania i przechowywanie
Produkt jest dost´pny w postaci arkuszy lub teneli foliowych.
GruboÊç folii 250 µm.
Produkt dostarczany jest na indywidualne zamówienie.

•
•
•
•

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:
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.

