KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 414

ÂRODEK CZYSZCZÑCY I ODT¸USZCZAJÑCY

Opis produktu
Cortec VpCI-414 to myjàcy Êrodek odt∏uszczajàcy, który równie˝ usuwa pow∏oki ochrony
czasowej takie jak Cosmoline TM * , Cortec VpCI-368, VpCI-376, VpCI-388, VpCI-389 i woski
niezawierajàce silikonów z powierzchni metalowych i malowanych.

G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skoncentrowany zmywacz pow∏ok ochrony czasowej,
odpowiedni dla lekkich zabrudzeƒ olejami i smarami,
nie uszkadza malowanych powierzchni,
niepalny,
dzia∏a antykorozyjnie nawet po wyschni´ciu,
przewa˝nie stosowany w temperaturze pokojowej, co redukuje zu˝ycie energii. Mo˝e byç
równie˝ stosowany w goràcych kàpielach do zmywania ci´˝kich w´glowodorów,
lepka ciecz, która w wersji gotowej do u˝ycia przywiera do sufitów i powierzchni pionowych,
mo˝e byç skutecznie stosowany w niskich st´˝eniach: od 1 % do 66 % (obj´toÊciowo),
specjalne Êrodki bhp nie sà wymagane przy stosowaniu,
zapewnia ochron´ antykorozyjnà jeszcze d∏ugo po myciu,
chroni stal w´glowà zanurzonà w roztworze i powy˝ej powierzchni roztworu,
usuwa Cosmoline TM*, pow∏oki chroniàce w transporcie, smary i b∏oto.

* Cosmoline

TM

jest zastrze˝onym znakiem firmowym Houghton International. Inc.

W∏aÊciwoÊci fizyczne
postaç
pH
dozowanie
g´stoÊç
zawartoÊç sk∏adników nielotnych

przeêroczysty jasno˝ó∏ty p∏yn
11-12 (nierozcieƒczony)
stosowanie w rozcieƒczeniu od 1 % do 100 %
1,03 - 1,05 kg/dm3
18 - 25%

Chronione metale
•
•
•
•
•
•
•

stal w´glowa
stal nierdzewna
˝eliwo
stopy aluminium
stal cynkowana
mosiàdz (<30% Zn)
miedê

Opakowania
Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm 3.
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Magazynowanie
Minimalna temperatura: 0°C
Maksymalna temperatura: 49°C

Metody czyszczenia
Usuwanie pow∏ok i wosków, które nie zawierajà silikonów.
1. Nak∏adanie Cortec VpCI-414 metodà natrysku lub p´dzlem.
Cortec VpCI-414 mo˝e byç nanoszony w postaci koncentratu lub rozcieƒczonej. Najlepiej
stosowaç natrysk. Najlepsze rozcieƒczenie, przy którym mo˝na uzyskaç wystarczajàce pokrycie
powierzchni pionowych i sufitowych, uzyskujemy stosujàc 40 % VpCI-414 i 60 % wody. Cortec
VpCI-414 mo˝e byç nanoszony natryskiem bezpowietrznym lub ma∏ym rozpylaczem rolniczym.
Zawsze nale˝y sprawdziç czy mokry film dok∏adnie pokrywa powierzchni´.
Pozostawiç mokry produkt na 2 - 6 minut, w zale˝noÊci od gruboÊci i stopnia wyschni´cia
usuwanej pow∏oki. JeÊli to konieczne czynnoÊç nale˝y powtórzyç.
2. Usuni´cie produktu i pow∏oki.
Usuni´cie produktu i pow∏oki mo˝e byç dokonane wodà z dyszy ogrodniczej lub przy pomocy
myjki ciÊnieniowej (agregatu myjàcego) o parametrach:
CiÊnienie: 3,4 - 21 bar, temperatura: 46 - 71 °C.
Je˝eli usuwana pow∏oka jest lepka lub pozostawia lepkie Êlady nale˝y powtórzyç krok 1.
Czyszczenie bloków silników lub bardzo zat∏uszczonego/zabrudzonego sprz´tu.
1. Wykonaç operacj´ 1 j.w.. Roztwór mo˝e byç bardziej rozcieƒczony aby lepiej penetrowa∏.
Pozostawiç produkt na 5 - 20 minut.
2. Wykonaç operacj´ 2 j.w..
3. JeÊli to konieczne proces nale˝y powtórzyç a˝ sprz´t b´dzie czysty.

•
•
•
•

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.

