KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 427

ODRDZEWIACZ ALUMINIUM
Opis produktu
Cortec VpCI 427 jest wydajnym koncentratem zaprojektowanym do usuwania osadu tlenkowego
z cz´Êci i wyposa˝enia wykonanego ze stopów aluminium i jako przygotowanie powierzchni
aluminium do dalszej obróbki przez anodowanie, galwanizowanie lub malowanie. W przesz∏oÊci
kwasy mineralne i soda kaustyczna wykaza∏y ograniczonà skutecznoÊç jako Êrodki do
czyszczenia pod∏o˝y aluminiowych. Inne wady dost´pnych obecnie na rynku Êrodków do
czyszczenia aluminium to tworzenie osadu po podgrzaniu oraz powodowanie zagro˝enia dla
Êrodowiska naturalnego.
Cortec VpCI 427 jest zaprojektowany, aby pokonaç wady konwencjonalnych produktów.
Rozpuszcza warstewk´ tlenku aluminium na powierzchni i nast´pnie przeciwdzia∏a wtórnemu
wytràceniu si´ osadu tlenkowego. Jest niegroêny (dos∏ownie: akceptowalny) dla Êrodowiska.

Typowe zastosowania
- elementy konstrukcji aluminiowych, cz´Êci samochodowe i odlewy,
- cz´Êci i podzespo∏y samolotowe,
- przygotowanie powierzchni aluminium przed anodowaniem, galwanizowaniem lub malowaniem.

Zalety
- zast´puje mineralne kwasy i sod´ kaustycznà,
- opiera si´ powstawaniu osadu,
- niegroêny dla Êrodowiska.

Stosowanie
Lekkie czyszczenie: 1 cz. Cortec VpCI 427 zmieszana z 15 cz. wody
Normalne czyszczenie: 1 cz. Cortec VpCI 427 zmieszana z 8 cz. wody
Wydajne czyszczenie: 1 cz. Cortec VpCI 427 zmieszana z 5 cz. wody
Czas wyeksponowania powierzchni na dzia∏anie roztworu b´dzie zale˝a∏ od potrzeb. Cortec
VpCI 427 mo˝e byç sp∏ukany wodà lub dla dodatkowej ochrony - Êrodkami z serii Cortec VpCI
410.
Dla jasnego wyglàdu powierzchni zalecany jest Cortec VpCI 426.
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W∏aÊciwoÊci fizyczne
postaç
zawartoÊç sk∏adników nielotnych
g´stoÊç

ciemnobràzowy p∏yn
40 - 45 %
1,37 - 1,38 kg/dm3

Opakowania
Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm 3 i 208 d m 3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà..

•
•
•
•

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.
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TreÊç niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udost´pnianie w internecie i przekazywanie
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