KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 611

SKONCENTROWANY INHIBITOR KOROZJI
ZAWIERA KONTAKTOWE I LOTNE INHIBITORY KOROZJI VpCI

Opis produktu
Cortec VpCI-611 jest skoncentrowanym Êrodkiem przeciwrdzewnym, na bazie wodnej, stosowanym przy
czyszczeniu powierzchni wodà pod wysokim ciÊnieniem, czyszczeniu strumieniowo-Êciernym na mokro,
przy wykonywaniu ciÊnieniowych prób szczelnoÊci wodà, do ochrony antykorozyjnej przeciwpo˝arowych
systemów wodnych oraz do konserwacji metali. Pozostawia bardzo cienkà, transparentnà, py∏osuchà
pow∏ok´ barierowà na powierzchniach metalowych.
Cortec VpCI-611 zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji zdolne do zabezpieczania powierzchni
niemalowanych.
Cortec VpCI-611 jest nietoksyczny, przyjazny Êrodowisku naturalnemu, nie zawiera ˝adnych azotynów
i fosforanów. Cortec VpCI-611 jest bezpieczny, ekonomiczny w u˝yciu i ∏atwy do usuni´cia. Film
utworzony na metalu nie utrudnia spawania/zgrzewania i nie spowoduje wydzielania toksycznych oparów.
Preparat mo˝e zostaç usuni´ty z metalowych powierzchni poprzez sp∏ukanie wodà lub innymi
konwencjonalnymi procedurami myjàcymi. W wi´kszoÊci przypadków, Cortec VpCI-611 nie wymaga
usuwania przed malowaniem lub nak∏adaniem pow∏oki.

G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•

niepalny,
nietoksyczny, nie zawiera azotynów i fosforanów,
przyjazny Êrodowisku naturalnemu,
nie utrudnia spawania/zgrzewania,
mo˝e byç malowany/pokrywany pow∏okà malarskà,
odpowiedni do zabezpieczania powierzchni nara˝onych na kontakt z wodà morskà.

Typowe obszary zastosowaƒ
•
•
•
•
•

czyszczenie strumieniowo-Êcierne na mokro,
czyszczenie powierzchni wodà pod wysokim ciÊnieniem,
przy wykonywaniu prób szczelnoÊci wodà,
konserwacja wypiaskowanych powierzchni,
konserwacja zbiorników balastowych.

Metoda aplikacji
Przy czyszczeniu wodà i piaskowaniu na mokro, dodawaç Cortec VpCI-611 koncentrat bezpoÊrednio do
wody. Pozwoliç Êwie˝o oczyszczonej powierzchni wyschnàç.

www.inhibitory.pl

karta informacyjna Cortec VpCI 611 strona 2

Przy wykonywaniu prób szczelnoÊci wodà, dodawaç Cortec VpCI-611 bezpoÊrednio do wody testujàcej.
Pozostawiç roztwór wewnàtrz lub usunàç.
Przy konserwacji wypiaskowanych powierzchni, spryskiwaç Êwie˝o oczyszczone powierzchnie wodnym
roztworem Cortec VpCI-611.

Chronione metale
•
•
•
•
•

stal w´glowa
stal nierdzewna
aluminium
stal mi´kka
inne metale ˝elazne

Typowe w∏aÊciwoÊci
wyglàd
pH
zawartoÊç sk∏adników nielotnych
g´stoÊç

przezroczysty, lekko ˝ó∏ty p∏yn
8,0 - 9,0 (nierozcieƒczony)
5 - 10%
1,02 - 1,04 kg/dm3

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..
Przechowywaç w szczelnie zamkni´tych opakowaniach, w ogrzewanych pomieszczeniach. Nie dopuÊciç
do przemarzni´cia produktu. Okres magazynowania do 24 m-cy.

Zakres rozcieƒczania
Rozcieƒczaç VpCI-611 wodà pitnà w proporcjach od 1:10 do 1:40.
Przy zabezpieczaniu powierzchni nara˝onych na kontakt z wodà morskà - rozcieƒczaç w stosunku 1:4.

Ograniczenia
Zawsze rozcieƒczaç VpCI-611 wodà pitnà. Nie stosowaç na metale ˝ó∏te (np. miedê, mosiàdz).

•
•
•
•

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.

