KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 316

BAZUJÑCY NA WODZIE,
SKONCENTROWANY INHIBITOR KOROZJI DO OCHRONY MIEDZI
Opis produktu
Cortec VpCI-316 to bazujàcy na wodzie, skoncentrowany inhibitor korozji zast´pujàcy oleje
antykorozyjne stosowane do ochrony miedzi. Gdy przed zastosowaniem rozpuszczony jest
w wodzie, tworzy smarujàcà i hamujàcà korozj´ warstewk´ o jednoczesnym dzia∏aniu
barierowym i lotnych inhibitorów korozji.
Cortec VpCI-316 jest inhibitorem korozji ca∏kowicie rozpuszczalnym w wodzie. Tworzy na
powierzchni metalu bardzo cienkà, przeêroczystà i nielepkà pow∏ok´. Utworzona warstewka to
specjalny, syntetyczny Êrodek smarujàcy, który zapewnia ochron´ obrobionych estetycznie
powierzchni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Jest nietoksyczny,
przyjazny dla Êrodowiska naturalnego i nie zawiera inhibitorów azotynowych lub fosforanowych.
VCortec pCI-316 zapewnia tak˝e smarowanie w stopniu wystarczajàcym dla procesów
t∏oczenia i ci´cia.
Cortec VpCI-316 dostarczany jest w postaci koncentratu, który jest skuteczny w roztworach
wodnych o st´˝eniach od 2 do 30 %. Tak szeroki zakres rozcieƒczania pozwala w najbardziej
ekonomiczny sposób zapewniç dla ró˝norodnych zastosowaƒ doskona∏à ochron´ lotnymi
inhibitorami korozji na okres od 1 do 24 miesi´cy.
Ponadto, Cortec VpCI-316 mo˝e pomóc zredukowaç lub wyeliminowaç koszty transportu,
magazynowania oraz usuwania i utylizacji odpadów. W wi´kszoÊci zastosowaƒ nie b´dzie
potrzeby usuwania Cortec VpCI-316 przed spawaniem lub dalszà obróbkà.
Najbardziej unikalnà w∏aÊciwoÊcià Cortec VpCI-316 jest zawartoÊç lotnych inhibitorów korozji
VpCI (VpCI - Vapour Phase Corrosion Inhibitors) zdolnych do zabezpieczenia niepokrytych
produktem i niedost´pnych powierzchni spotykanych typowo w stertach, zwojach lub wiàzkach.

G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zast´puje Êrodki olejowe i rozpuszczalnikowe,
oferuje ni˝sze koszty konserwacji ni˝ inhibitory korozji bazujàce na olejach
i rozpuszczalnikach,
eliminuje niebezpieczeƒstwo po˝aru zwiàzane ze stosowaniem preparatów olejowych
i rozpuszczalnikowych,
zawiera nietoksyczne, lotne inhibitory korozji (VpCI - Vapour Phase Corrosion Inhibitors),
chroni metale wykorzystujàc unikalne dzia∏anie fazy gazowej inhibitorów VpCI,
przeciwdzia∏a zarysowaniom i uszkodzeniom mechanicznym platerowanych i malowanych
wyrobów oraz sklejaniu si´ zagruntowanych blach w arkuszach i zwojach,
przyjazny dla Êrodowiska naturalnego, nie zawiera azotynów, fosforanów i silikonów,
mo˝e byç usuni´ty wodà lub dowolnà standardowà metodà czyszczenia, gdyby okaza∏o si´
to konieczne,
zapewnia doskona∏à ochron´ dla miedzi i mosiàdzu.
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Typowe zastosowania

OBRÓBKA SUROWEGO METALU / MAGAZANOWANIE / TRANSPORT DO KLIENTA
Cortec VpCI-316 stosuje si´ zamiast olejów do mi´dzyoperacyjnej ochrony antykorozyjnej po
trawieniu, walcowaniu wykoƒczajàcym lub przed wysy∏kà. Idealnie nadaje si´ do zabezpieczenia
zwojów i blach dla klientów wymagajàcych “”suchej” miedzi lub mosiàdzu.

PRODUKCJA / OBRÓBKA ELEMENTÓW METALOWYCH
Dowolny element metalowy, sk∏adnik, zespó∏, pomi´dzy etapami obróbki albo w trakcie
magazynowania/transportu mo˝e zostaç zabezpieczony antykorozyjnie bez powodowania
zagro˝enia zdrowia, bez ryzyka wzniecenia po˝aru oraz bez zagro˝eƒ zwiàzanych z usuwaniem
odpadów preparatów antykorozyjnych bazujàcych na olejach lub fosforanach. Zastosowania
obejmujà miniaturowe panewki, amunicj´, elementy wyposa˝enia albo wielkie koparki lub
maszyny rolnicze. Cortec VpCI-316 idealnie nadaje si´ do zabezpieczenia metali u˝ywanych lub
montowanych w warunkach wewn´trznych, gdy brak lepkoÊci powierzchni, ∏atwoÊç usuni´cia
pow∏oki i czystoÊç na stanowisku pracy majà wa˝ne znaczenie.

CIÂNIENIOWE PRÓBY WODNE / KONSERWACJA WY¸ÑCZONYCH URZÑDZE¡
(pompy, zbiorniki, orurowanie, kot∏y)
Stosuje si´ niewielki dodatek procentowy Cortec VpCI-316 aby zapewniç ochron´ podczas
magazynowania i/lub transportu bez kosztownego suszenia, azotowania, poch∏aniaczy wilgoci
lub podgrzewaczy.

OPAKOWANIE / TRANSPORT DO KLIENTA
Dowolny okrywany lub pakowany produkt mo˝e zostaç ekonomicznie i skutecznie
zabezpieczony antykorozyjnie. Wyglàd produktu ulega poprawie, a nie pogorszeniu,
i zadowolenie klienta jest zapewnione poniewa˝ zamówiony wyrób nie wymaga odt∏uszczania,
jest nieskorodowany i gotowy do u˝ycia. Koszty reklamacji powodowane korozjà ulegajà
zmniejszeniu powodujàc istotne oszcz´dnoÊci dla producenta.

Chronione metale
•
•
•
•

mosiàdz (< 30 % Zn),
miedê,
srebro,
stopy miedzi z niklem.

W∏aÊciwoÊci fizyczne
postaç
punkt zap∏onu
zawartoÊç sk∏adników nielotnych
zapach
pH
g´stoÊç

przezroczysty ˝ó∏ty p∏yn
93°C
24 - 29 %
delikatny
7,8 - 8,5 (nierozcieƒczony)
1,04 – 1,07 kg/dm3

Zastosowanie
Stosowaç przez natryskiwanie, malowanie lub zanurzanie. W zastosowaniach przemys∏owych
zanurzaç elementy w roztworze inhibitora. Typowe zu˝ycie zalecane dla Cortec VpCI-316
wynosi 0,20 - 0,60 g/m 2 . Produkt przeznaczony jest do ochrony metali w warunkach
wewn´trznych.
Cortec VpCI-316 miesza si´ z wodà w nast´pujàcych proporcjach:
- ochrona krótkoterminowa (1-6 miesi´cy): 1 cz´Êç koncentratu do 20 cz´Êci wody
- ochrona Êrednioterminowa (6-12 miesi´cy): 1 cz´Êç koncentratu do 15 cz´Êci wody
- ochrona d∏ugoterminowa (do 24 miesi´cy): 1 cz´Êç koncentratu do 9 cz´Êci wody

Opakowania i sk∏adowanie
Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm3.
Produkt powinien byç przechowywany w szczelnie zamkni´tych opakowaniach, w ogrzewanym
magazynie aby nie dopuÊciç do zamarzni´cia.
Okres trwa∏oÊci 24 miesiàce.
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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.

