KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 325

INHIBITOR V pCI NA BAZIE OLEJU DO OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ
METALI
Opis produktu
Cortec VpCI 325 jest bezpiecznym, wygodnym, gotowym do u˝ycia p∏ynem bazujàcym na oleju
roÊlinnym. S∏u˝y do ogólnej ochrony antykorozyjnej w szerokiej gamie zastosowaƒ. Niektóre
z nich to: ochrona blach, drutów, rur, flanszy i innych wytwarzanych lub obrabianych cz´Êci,
zbiorników i rozlicznych innych wyrobów. Zabezpiecza przed korozjà i delikatnie oliwi.
Cortec VpCI 325 dzia∏a skutecznie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia, przy wilgotoÊci
wzgl´dnej 100% i w obecnoÊci takich korozyjnych substancji jak: chlorki, siarkowodór i inne
zwiàzki siarki.
Cortec VpCI 325 jest Êrodkiem pochodzenia roÊlinnego, na bazie biodegradowalnego oleju.
Dzia∏anie ochronne odbywa si´ na 2 sposoby. Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzà
na powierzchni metalu adhezyjny film, zapewniajàc kontaktowà ochron´ przeciwkorozyjnà.
Dodatkowo z oleju uwalniane sà lotne inhibitory korozji, wype∏niajàce wolnà przestrzeƒ ponad
olejem. Pary inhibitora kondensujà na powierzchni metali, zapewniajàc ochron´ powierzchni, które
nie stykajà si´ z p∏ynnym produktem. ¸àczne dzia∏anie zapewnia kompletnà ochron´
wewn´trznych cz´Êci urzàdzeƒ.
Wypiera wod´ z powierzchni metalu aby przeciwdzia∏aç korozji i szybko eliminuje zwarcia
spowodowane wilgocià.

G∏ówne zalety
•
•
•

przyjazny dla Êrodowiska
chroni matale ˝elazne , stal ocynkowanà, aluminium, miedê, cynk, kadm, srebro, mosiàdz,
stop ∏o˝yskowy
uwalnia (separuje) zamarzni´te i zardzewia∏e cz´Êci metalowe u∏atwiajàc usuni´cie rdzy

Typowe zastosowania
•
•
•
•
•
•

utrzymanie
lekkie oliwienie
magazynowanie tymczasowe - natryskiwaç cienkà warstw´ przed lub po obróbce metalu
ma∏e lub z∏o˝one cz´Êci metalowe - natryskiwaç lub zanurzaç w produkcie
ogólna ochrona powierzchni - natryskiwaç, zanurzaç lub nanosiç p´dzlem w celu
zabezpiecznia powierzchni na okres do 24 miesi´cy
domowe naprawy skrzypiàcych cz´Êci

W∏aÊciwoÊci fizyczne
postaç
typ pow∏oki (filmu)
punkt zap∏onu
sposób czyszczenia
g´stoÊç

jasno bràzowy p∏yn
oleista
84°C
rozpuszczalniki
alkaliczne Êrodki czyszczàce np. VpCI 416, VpCI
419
0,83 - 0,84 kg/dm3
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Opakowania i przechowywanie
Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm 3 i 208 d m 3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà.
Przechowywaç w szczelnie zamkni´tych opakowaniach. Wstrzàsnàç przed ka˝dym u˝yciem.
Okres trwa∏oÊci przy w∏aÊciwym przechowywaniu 24 miesiàce.

W∏aÊciwoÊci ochronne
Cortec VpCI 325 wypiera wod´ tak skutecznie jak najlepszy smar zapobiegajàcy rdzewieniu,
zapewniajàc jednoczeÊnie o wiele lepszà ochron´ antykorozyjnà.
Czas do rozpocz´cia korozji (w dniach)
ekspozycja na solank´
test ASTM B-117

ekspozycja na wilgoç
test ASTM D-1748

ekspozycja na
wypieranie
cykle UV/wilgoç
wody
test ASTM G-53 MIL-C-83933
stal w´glowa aluminium miedê ˝eliwo aluminium miedê
stal w´glowa
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PRODUKT 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.

