
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
CorPak® tablety 
 

 
 
Popis výrobku  
Tablety poskytují velice účinnou suchou 
metodu ochrany kovů, které jsou zabaleny při 
skladování nebo transportu. Tablety jsou 
založeny na principu VpCI  (Inhibitor koroze 
v plynné fázi), která umožňuje ochranu 
kovových i nekovových materiálů proti korozi 
až na dobu 24 měsíců. Látky VpCI se odpařují 
a vážou se k povrchu kovů a proniknou do 
všech těžko přístupných prostor. Tablety 
neobsahují dusitany, fosfáty ani silikáty ani jiné 
látky nebezpečné pro lidské zdraví a pro 
životní prostředí. 
 
Typické aplikace  
Tablety jsou vhodné jako součást balení – 
lepenkové krabice, plastové obaly nebo pytle, 
kovové a dřevěné kontejnery, přepravky 
 
Další aplikace  

• Elektrická a elektronická zařízení 
• Vnitřní prostory světelných těles 
• Motory a mechanická kontrolní zařízení 
• Nástroje, náhradní díly a součástky 

 
Hlavní p řednosti  

• jedna tableta ochrání 7 litrů 
uzavřeného prostoru 

• jednoduchá manipulace 
• není nutná zvláštní úprava chráněného 

prostoru 
• páry inhibitoru proniknou do těžko 

přístupných, členitých prostorů 
• pokud dojde k otevření obalu, 

ochranné páry stále chrání materiál 
dokud není znovu obal uzavřen 

• Takto chráněné díly mohou být 
dopraveny cílovému zákazníkovi aniž 
by je bylo potřeba odstranit před další 
manipulací s materiálem 

 

• Chráněný materiál není nutno čistit, 
ochranná vrstva nemá vliv na další 
povrchovou úpravu 

• V průběhu 24 měsíců není nutno tablety 
měnit pokud je obal uzavřen, případně je 
otevřen jen krátkodobě (cca 1 hodina) 

• VpCI ochranná vrstva nemá vliv na   
vlastnosti elektrických a elektronických 
zařízení 

• Jedna z nejekonomičtějších aplikací 
 
 
Způsob aplikace  
Manuálně nebo strojově vložte tablety do balení. 
Potom ihned jednoduše uzavřete a zalepte krabici. 
Pro standardní klimatické podmínky použijte jednu 
tabletu, v případě náročných klimatických 
podmínek aplikujte dvě tablety. 
 
 
Vhodné pro ochranu t ěchto kov ů: 

• Uhlíková ocel 
• Nerez ocel 
• Měď 
• Hliník 
• Mosaz 
• Litina 
• Stříbro 

 
 
Vzhled  
Forma            modrý prášek ve formě tablety 
Váha tablety           0,85 g 
 
 
Omezení  
Tablety mohou být použity jen v uzavřených 
baleních, krabicích, kontejnerech. 
  
 
Balení  
Tablety jsou baleny po 1.000 ks v uzavřené dóze. 
Skladujte max. do teploty 660C. Doporučená doba 
skladování je 24 měsíců v uzavřeném balení. 
 
 
Více informací na:  
TART, s.r.o. Brno  www.tart.cz    nebo  
CORTEC Corporation  www.cortecvci.com  


