
 

 

 

 

 
 

POPIS PRODUKTU 

BioCorr Rust Preventative je biologický, antikorozní, 
vodou ředitelný prostředek schopný rozkladu. Je určen 
k ochraně kovů během skladování a dopravy.   
BioCorr Rust Preventative poskytne ochranu všem 
kovům a je vynikající, environmentálně přijatelnou 
alternativou ke konzervačním prostředkům na bázi olejů. 
Tento hotový produkt může poskytnout ochranu až dva 
roky v podmínkách vnitřního chráněného uskladnění, 
nebo během lodních přeprav kdy je použit v kombinaci  
s VpCI obalovými materiály.  
Na rozdíl od konzervačních olejů zanechá tento produkt 
na povrchu suchý, téměř nezjistitelný film. 
Tato vlastnost omezuje znečištění životního prostředí a 
vznik nadměrného odpadu. 
BioCorr Rust Preventative neobsahuje VOC a je 
biologicky odbouratelný. Tyto vlastnosti konkurují drahé 
likvidaci konzervačních prostředků na bázi olejů. 
 

RYSY 

• poskytne všem kovům vynikající ochranu proti korozi 
• obsahuje kontaktní i vypařovací inhibitory 
• vytěsňuje vodu a olej z kovových povrchů 
• šetrný k životnímu prostředí a schopný rozkladu 
• nahrazuje riskantní minerální oleje a hořlavá     
  rozpouštědla 
• neobsahuje VOC 
• neobsahuje těžké kovy nebo dusitany 
• hotový produkt k přímému použití 
• obsahuje biostatický materiál 
• vyroben na biologické bázi z obnovitelných zdrojů 
 
 

APLIKACE 

 
BioCorr je hotový produkt, používá se v dodávané 
koncentraci. Může být aplikován postřikem nebo 
ponorem, případně nátěrem. 
Produkt je dodáván i jako BioCorr SC. Jedná se o 
viskózní koncentrát, který se ředí vodou a před použitím 
se musí řádně promíchat. 
 
 

POUŽITÍ 

 
• biologicky odbouratelný ochranný prostředek pro stroje    
  a příslušenství 
• dočasný nátěr pro skladování a přepravu 
• ochrana trubek, přírub, odlitků, obrobků 
 
 

VLASTNOSTI 

 
BioCorr 
Vzhled mléčně bílá kapalina 
pH 8,4 – 9,1 (neředěný) 
hustota 1,00 – 1,01 kg/l 
 
Bio Corr SC 
Vzhled čirá, jantarově hnědá kapalina 
pH 8,5 – 9,3 (1% vodný roztok) 
hustota 0,93 – 0,95 kg/l 
 
výsledky testů: 
 
ASTM D 1748 (vlhkostní komora), hodiny 

Uhlíková ocel Měď Hliník 

800 160 - 200 160 - 200 
 
ASTM D 4627 - 86 (korozní test, litina) - vyhovuje 
 

BALENÍ 

 
BioCorr Rust Preventative je dostupný v 19 a 208 
litrovém balení. 
Dodává se i jako EcoAir® BioCorr v 340 g 
rozprašovačích po 12 ks v kartonu. 

BioCorr ®
 Rust Preventative  



 

UPOZORNĚNÍ 

 
BioCorr Rust Preventative by měl být skladován v originálním obalu a nesmí přemrznout. 
Před každým použitím je nutné produkt řádně promíchat. 
Doporučená doba skladování BioCorr Rust Preventative je 24 měsíců. 
BioCorr SC je viskózní koncentrát, který se ředí vodou v max.poměru 1:19 a před použitím se musí řádně promíchat. 
BioCorr Green je pro potřeby vizuální kontroly k dispozici v zeleném odstínu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouze pro průmyslové použití 

Chraňte před dětmi 

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená 

Nevhodné pro vnitřní užití 

Více informací najdete na bezpečnostním listu 

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto 
technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je 
považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. 
Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi 
nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost 
Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit 
společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od 
dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. 
Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou 
hrazeny zákazníkem. 
Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo 
škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky. 

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku 
pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a 
odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, 
budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána 
zástupcem společnosti Cortec. 
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, 
předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných 
záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec 
neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody 
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