
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

EMITERY

VpCI 101, VpCI 110

           

GÑBKOWE EMITERY DO OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ METALI W OBUDOWACH

POCH¸ANIAJÑ WILGOå, EMITUJÑ LOTNY INHIBITOR KOROZJI  VpCI

Opis produktu

Emitery Cortec VpCI-101 i VpCI-110 sà unikalnymi urzàdzeniami zaprojektowanymi do zapewnienia
ochrony antykorozyjnej dla cz´Êci i elementów metalowych wewnàtrz obudów niewentylowanych (szafek
sterowniczych, gablot lub skrzynek narz´dziowych). Cortec VpCI-101 chroni obj´toÊç do 28 litrów,
a Cortec VpCI-110 - do 280 litrów.

Inhibitor VpCI (Vapour Corrosion Inhibitor - Lotny Inhibitor Korozji) emituje pary, które skraplajàc si´ tworzà
na powierzchniach metalowych pow∏ok´ molekularnà chroniàcà skomplikowany i drogi sprz´t elektroniczny
w czasie pracy, transportu morskiego lub magazynowania.

Cortec VpCI-101 i Cortec VpCI-110 to ma∏e, opatentowane emitery wykonane z gàbki. Emitujà powoli
inhibitor korozji VpCI. Zapewnia to d∏ugi okres ochrony przed korozjà nawet w niekorzystnych warunkach
otoczenia zawierajàcego sól, wilgoç, agresywnà atmosfer´, siarkowodór, dwutlenek siarki, amoniak i inne.

G∏ówne zalety

• dopuszczone do stosowania w przemyÊle spo˝ywczym (FDA, USDA - USA)

• ekonomiczne w zastosowaniu

• bardzo wygodnie, szybko i ∏atwo instalowane

• zapewniajà ciàg∏à ochron´ w okresie do 24 miesi´cy

• skuteczne w zanieczyszczonych i wilgotnych Êrodowiskach

• nie zmieniajà elektrycznych, optycznych i mechanicznych w∏aÊciwoÊci powierzchni

• hamujà korozj´ wi´kszoÊci metali

• nie wymagajà demonta˝u

• dzia∏ajà zarówno w czasie pracy (okresach w∏àczenia) jak i postoju (wy∏àczenia) urzàdzeƒ

• sà nietoksyczne i bezpieczne przy dotykaniu

• nie zawierajà azotynów, silikonów i fosforanów

• dodatkowo wykazujà w∏asnoÊci osuszajàce

• ma∏e i zwarte, nie zabierajà du˝o miejsca

• nie wymagajà rozpylania, wcierania lub zanurzania
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• spe∏niajà wymagania norm czystoÊci powietrza Po∏udniowej Kaliforni (niskie wartoÊci VOC) i innych 

przepisów lokalnych

Typowe zastosowania

Cortec VpCI-101 i Cortec VpCI-110 mogà byç skutecznie u˝yte do ochrony wszystkich dzia∏ajàcych,
zapakowanych lub zmagazynowanych urzàdzeƒ elektrycznych, m.in.: sprz´tu komunikacji i nawigacji
morskiej, lotniczych uk∏adów sterowania, silników elektrycznych, urzàdzeƒ prze∏àczajàcych, skrzynek
bezpiecznikowych, szafek zasilajàcych, sprz´tu medycznego, kana∏ów kablowych, krosownic, przyrzàdów
pomiarowych i naukowych, sprz´tu telekomunikacyjnego i urzàdzeƒ zdalnego sterowania.

Instrukcja stosowania

Cortec VpCI-101 i Cortec VpCI-110 sà wyjàtkowo ∏atwe i wygodne w instalacji. Powinny byç
zainstalowane mo˝liwie jak najwczeÊniej i je˝eli to mo˝liwe, przed transportem morskim.

Cortec VpCI-101 i Cortec VpCI-110 mogà byç instalowane w dowolnej pozycji. Nale˝y wybraç miejsce
wewnàtrz obudowy (lub opakowania) i sprawdziç czy powierzchnia do której  zamocowany b´dzie emiter
jest czysta i niezat∏uszczona. Odkleiç pasek pokrywajàcy przylepiec na spodzie emitera i docisnàç emiter
do czystej powierzchni obudowy.

Na ka˝de 28 litrów obj´toÊci obudowy instaluje si´ jeden emiter Cortec VpCI-101, a w wi´kszych
obudowach, na ka˝de 280 litrów instaluje si´ jeden emiter Cortec VpCI-110. JeÊli obudowa nie jest
ca∏kowicie szczelna lub jeÊli jest cz´sto otwierana, nale˝y wymieniaç emitery Cortec VpCI-101 i Cortec
VpCI-110 cz´Êciej ni˝ co 2 lata. Po okresach d∏ugotrwa∏ego otwarcia (np. wzmo˝onej konserwacji) nale˝y
zmieniç emitery lub bardzo delikatnie spryskaç wn´trze obudowy aerozolem Cortec VpCI-238.

Typowe w∏aÊciwoÊci emitera Cortec VpCI-101

samoprzylepna wk∏adka z gàbki

wymiary : ................................ ............................. 76 mm x  32 mm x 6 mm

obj´toÊç chroniona:................................ ................ 28 dm3

opakowania: ................................ ......................... 50 osobno zapakowanych sztuk w kartonie

równowa˝nik osuszania:................................ ......... 3 jednostki

Typowe w∏aÊciwoÊci emitera Cortec VpCI-110

samoprzylepna wk∏adka z gàbki

wymiary : ................................ ............................. Êrednica 64 mm, wysokoÊç 51 mm

obj´toÊç chroniona:................................ ................ 280 dm3

opakowania: ................................ ......................... 12 osobno zapakowanych sztuk w kartonie

• 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.


