KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 337 F

INHIBITOR KOROZJI BAZUJÑCY NA ROZPUSZCZALNIKU
DO OCHRONY METALI MAGAZYNOWANYCH WEWNÑTRZ POMIESZCZE¡

Opis produktu
Cortec VpCI-337 F to gotowy do u˝ycia, dopuszczony do stosowania w przemyÊle
spo˝ywczym, (FDA,USDA-USA), lotny inhibitor korozji bazujàcy na rozpuszczalniku i s∏u˝àcy
do ochrony antykorozyjnej metali przechowywanych w warunkach wewn´trznych. Lotne
czàsteczki inhibitora zawarte w Cortec VpCI-337 F migrujà i zapewniajà ochron´ antykorozujnà,
co przynosi oszcz´dnoÊci w czasie i w kosztach. Cortec VpCI-337 F stosuje si´ do ochrony
kraw´dzi zwojów i stert. Stosujàc niewielkà iloÊç Cortec VpCI-337 F zabezpiecza si´ du˝e
powierzchnie i obj´toÊci. Cortec VpCI-337 F dzia∏a szczególnie skutecznie na metale ˝elazne,
aluminium i stale platerowane.
Cortec VpCI-337 F dobrze sprawdza si´ w ochronie antykorozyjnej najcz´Êciej stosowanych
metali w przemys∏ach: metalowym i opakowaniowym.
Produkty chronione Êrodkiem Cortec VpCI-337 F sà gotowe do u˝ycia. Niepotrzebne jest
odt∏uszczanie lub usuwanie naniesionych pow∏ok przez ostatecznego u˝ytkownika. Metal
zachowa czystà i wolnà od rdzy powierzchni´. Sprawdzono, ˝e powstajàcy cienki, ochronny
film nie wp∏ywa na przydatnoÊç do malowania, przewodnictwo, wyglàd lub jakàkolwiek innà
wa˝nà w∏aÊciwoÊç metali i stopów.
Cortec VpCI-337 F jest dopuszczony (FDA-USA) do stosowania na stal i blach´ stosowanà
przy pakowaniu ˝ywnoÊci. Ponadto, sk∏adniki zawarte w Cortec VpCI-337 F sà akceptowane
(USDA-USA) do stosowania na materia∏ach opakowaniowych w bezpoÊrednim kontakcie
z mi´sem i produktami drobiowymi.

Typowe obszary zastosowaƒ
•
•
•
•
•

ochrona w trakcie procesu technologicznego,
spryskiwanie kraw´dzi bocznych zwojów i stert blach,
puste przestrzenie,
wn´trza Êcian dwuwarstwowych,
puszki konserwowe w trakcie magazynowania (temp. 169°C).

www.inhibitory.pl

karta informacyjna Cortec VpCI 337 F strona 2

G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•

zawiera lotne inhibitory korozji, które jednoczeÊnie zapewniajà ochron´ antykorozyjnà
wi´kszoÊci metali,
pozostawia cienki, samonaprawiajàcy si´ film przyjazny dla Êrodowiska naturalnego,
gotowy do u˝ycia,
zapewnia ochron´ natychmiast po zastosowaniu, jest wygodny w u˝yciu i ∏atwy
do usuni´cia jeÊli to konieczne,
zapewnia ochron´ w warunkach wewn´trznych do 12 m-cy,
zawiera sk∏adniki dopuszczone do stosowania (FDA,USDA-USA) na metalach stosowanych
w obróbce i pakowaniu ˝ywnoÊci.

Chronione metale
•
•
•
•
•
•
•

zimno- i goràcowalcowana stal,
˝eliwo,
stal krzemowa,
stal nierdzewna,
cynk,
aluminium,
blacha ocynowana.

W∏aÊciwoÊci fizyczne
postaç
baza
teoretyczne krycie powierzchni
typ pow∏oki
gruboÊç pow∏oki
punkt zap∏onu
zawartoÊç sk∏adników nielotnych
pH
g´stoÊç

przezroczysty do lekko m´tnego,
bursztynowy p∏yn
etanol
10 – 21 m 2/ dm3
cienki, mi´kki film
6,25 - 12,5 µm
27°C
12 - 14 %
7 - 8 (nierozcieƒczony)
0,91 – 0,93 kg/dm3

Zastosowanie
W prosty sposób zapewnia skutecznà i d∏ugotrwa∏à ochron´: zwojów, stert i arkuszy.
Nale˝y rozpyliç delikatnà mgie∏k´ preparatu Cortec VpCI-337 F na zak∏adki i kraw´dzie.
Unikalne dzia∏anie oparów przeniknie do wewn´trznych powierzchni, które przewa˝nie sà
atakowane przez wilgoç. Cortec VpCI-337 F nie koliduje z procesami: malowania,
litografowania, spawania czy zgrzewania. Cortec VpCI-337 F mo˝e byç stosowany na
wszystkie rodzaje zimno- i goràcowalcowanej stali, aluminium, czarnà i bia∏à blach´ ocynowanà,
stal krzemowà i stale pokryte wst´pnie pow∏okami. Mo˝e byç równie˝ u˝ywany w trakcie
procesu, pomi´dzy trawieniem i zmi´kczaniem oraz po hartowaniu, ciàgnieniu, t∏oczeniu, ci´ciu,
próbach ciÊnieniowych i innych operacjach.
Nale˝y rozpylaç lub wdmuchiwaç delikatnà mgie∏k´ koncentratu Cortec VpCI-337 F w iloÊci
0,4 dm 3 do pojemników, pude∏ek, skrzynek i zamkni´tych opakowaƒ na ka˝de 1,4 m3
zamkni´tej przestrzeni. Preparat mo˝na natryskiwaç na kartony, drewniane palety, sztuczne
tworzywo piankowe o zamkni´tych i otwartych porach, metalowe pojemniki i inne materia∏y
opakowaniowe. Rozpylanie preparatu wewnàtrz przestrzeni zamkni´tych powinno byç
równomierne aby pozwoliç oparom inhibitora dotrzeç bezpoÊrednio do powierzchni, które majà
byç chronione.
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Opakowania i sk∏adowanie
Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm 3 i 208 dm 3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà..
Okres trwa∏oÊci 24 miesiàce.
Minimalna temeratura magazynowania: 0°C
Maksymalna temeratura magazynowania: 49°C
•
•
•
•

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.

