KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

PAPIER

VpCI 146

VpCI 146

VpCI 146 krepowany

PAPIER PAKOWY ZWYK¸Y G¸ADKI I KREPOWANY DO PAKOWANIA METALI
˚ELAZNYCH I NIE˚ELAZNYCH

Opis produktu
Cortec VpCI 146 to doskona∏y papier antykorozyjny. Nasza opatentowana technologia lotnych inhibitorów
korozji VpCI zrewolucjonizowa∏a sposób w jaki metale sà zabezpieczane w zamkni´tym opakowaniu.
Papier Cortec VpCI 146 zapewnia doskona∏à ochron´ przeciwkorozyjnà zarówno dla metali ˝elaznych jak
i nie˝elaznych.
Dzi´ki temu wyeliminowana jest koniecznoÊç stosowania ró˝nych rodzajów papieru dla poszczególnych
metali i stopów. Papier Cortec VpCI 146 w ca∏oÊci nadaje si´ do recyklingu i przerobu na pulp´
papierniczà. Oznacza to, ˝e mo˝e s∏u˝yç jako surowiec do produkcji kartonu, tektury, tektury falistej
i wyrobów papierowych. Jest przyjazny dla Êrodowiska, nietoksyczny, biodegradowalny. Nie zawiera
˝adnych azotynów, fosforanów, silikonów czy innych niebezpiecznych sk∏adników.
Papier Cortec VpCI 146 produkowany jest bez jakichkolwiek chemicznych wybielaczy, z najwy˝szej
jakoÊci oboj´tnego, naturalnego papieru pakowego. Dzi´ki temu nie dochodzi do ska˝enia wn´trza
opakowania które powodowane jest przez konkurencyjne papiery typu VCI lub VPI.
Cortec VpCI-146 jest ∏atwy w stosowaniu. Nie wymaga potrzeby obliczania st´˝eƒ chemicznych,
stosowania pojemników i urzàdzeƒ do aplikacji.
Wystarczy zawinàç produkt w papier i zagiàç razem kraw´dzie. Mo˝na ewentualnie u˝yç taÊmy
samoprzylepnej dla przytrzymania kraw´dzi papieru. Czàsteczki inhibitora VpCI zawarte w papierze parujà
i zapewniajà ca∏kowità ochron´ antykorozyjnà docierajàc do wszystkich powierzchni metalowych.
Dzia∏anie fazy lotnej inhibitora VpCI tworzy na powierzchni metalu bardzo cienkà i bardzo skutecznà
warstewk´ ochronnà, która nie wp∏ywa na wyglàd produktu oraz nie wymaga usuwania przed jego dalszà
obróbkà lub zastosowaniem.
Cz´Êci chronione papierem Cortec VpCI 146 mogà byç malowane, spawane, zgrzewane i lutowane.
Warstewka ochronna inhibitora VpCI nie wp∏ywa na w∏aÊciwoÊci fizyczne, przewodnioÊç i rezystancj´
nawet najbardziej czu∏ych podzespo∏ów elektrycznych i elektronicznych.
2
2
Gramatura 64g/m i 108g/m .
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Typowe zastosowania
Cortec VpCI-146 mo˝e byç u˝yty do zabezpieczenia produktów w czasie magazynowania i transportu na
wiele sposobów: do zawijania pojedyƒczych produktów lub do przek∏adania; jako zamkni´cie koƒców rur,
jako wk∏adki w postaci pasków do trudno dost´pnych miejsc w du˝ych opakowaniach, jako przek∏adki
i wyk∏adziny.
Typowe obszary zastosowaƒ:
• zwoje blach i drutu, p∏yty, pr´ty itp.,
• surowe i obrobione odkuwki i odlewy, itp.
• elementy wyt∏oczone, spr´˝yny, ∏o˝yska, ∏àczniki, rury, gwoêdzie, itp,
• silniki, urzàdzenia mechaniczne, sprz´t, narz´dzia, drobne cz´Êci, przyrzàdy, urzàdzenia, itp.
• podzespo∏y elektryczne i elektroniczne, sterowniki, itp.

G∏ówne zalety
• jeden produkt zarówno dla metali ˝elaznych jak i nie˝elaznych,
• nietoksyczny, nie zawiera azotynów, silikonów i fosforanów, chromianów i innych metali ci´˝kich,
• nadaje si´ do recyklingu i do przerobu na pulp´ papierniczà,
• skuteczny w agresywnych Êrodowiskach zawierajàcych wilgoç, SO 2 , H 2 S, chroni przed korozjà
galwanicznà,
• spe∏nia wymagania specyfikacji wojskowej MIL-P-3420E,
• warstewka ochronna inhibitora VpCI tworzàca si´ na powierzchni metalu nie musi byç usuwana przed
dalszà obróbkà powierzchni lub nak∏adaniem farb,
• chroni suche lub nat∏uszczone powierzchnie metali w czasie magazynowania, transportu làdowego
lub morskiego,
• wykonany z naturalnego papieru, nie ska˝a wn´trza opakowania,
• ∏àczy ochron´ przeciwkorozyjnà i opakowanie w jednej operacji.

Sposób u˝ycia
Produkty powinny zostaç zapakowane tak szybko po oczyszczeniu, jak to tylko mo˝liwe, ale
po ca∏kowitym osuszeniu z resztek wody. Staraç si´ u∏o˝yç papier jak najbli˝ej powierzchni produktu,
nie pozostawiajàc przeszkód pomi´dzy papierem i metalem.
U˝ywaç oko∏o 0,1 m 2 papieru Cortec VpCI 146 na ka˝de 0,28 m 2 chronionej powierzchni, lub 0,1 m 2
papieru Cortec VpCI 146 na ka˝de 0,01 m 3 obj´toÊci przestrzeni. W przypadku d∏ugotrwa∏ego
magazynowania (do 10 lat), produkt zawini´ty w papier VpCI 146 nale˝y umieÊciç w opakowaniu nie
przepuszczajàcym powietrza.

Chronione metale
stal w´glowa, stal nierdzewna, stal ocynkowana, ˝eliwo, stopy aluminium, miedê, mosiàdz, stopy
lutownicze

Rodzaje i rozmiary
Standardowa konstrukcja papieru Cortec VpCI 146: oboj´tny, naturalny papier pokryty pow∏okà zawierajàcà
czàsteczki inhibitora VpCI. Na odwrotnej stronie papieru znajduje si´ wydrukowane logo. Dost´pny
w rolkach i arkuszach. Standardowe wymiary:
- rolki 91,4 cm x 182,9 m (gramatura 64g/m2 i 108g/m2),
- rolki 121,9 cm x 182,9 m (gramatura 64g/m2 i 108g/m2),
- rolki 45,7 cm x 182,9 m (gramatura 64g/m 2),
- rolki 60,1 cm x 182,9 m (gramatura 64g/m 2),
- arkusze 31 cm x 31 cm na perforowanej rolce 182,9 m.

Inne wymiary dost´pne sà na zamówienie. Dost´pny jest równie˝ papier VpCI 146 krepowany.
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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.

