
 

 

POPIS PRODUKTU 

VpCI Corr Lube Grease je kvalitní mazací tuk 
s obsahem lithia, odolávající vlhkému prostředí. 
Poskytuje vynikající rezistenci k oxidaci kovových 
povrchů a má vysokou teplotní stabilitu. VpCI CorrLube 
je vhodný pro provozní stavy i pro odstávky.  
Antikorozní vlastnosti VpCI Corr Lube jsou zaměřeny 
zejména na odolnost proti korozi způsobované mořskou 
vodou, chloridy, H2S, HCl a dalšími korozívními látkami. 
Inhibitory koroze, které jsou součástí VpCI Corr Lube 
Grease chrání kovový povrch nejen v přímém kontaktu, 
ale jejich těkavé páry chrání i oblasti, které nejsou 
pokryty mazacím tukem.    
. 

METODA APLIKACE 

• Nátěrem, mazacím lisem apod.  
• Rozsah teplot: -30 až 130 °C  
 
 
 
 
 

POUŽITÍ 

• Třecí plochy „kov na kov“ 
• Valivá i kluzná ložiska 
• Podvozky a nápravy vozidel 
• Oblasti, kde jsou běžně aplikované tuky 
• Pouzdra 
• Ložiska kladkostrojů 
• Ložiska elektromotorů 
 

VÝHODY 

• Čistější aplikace, kde se snižuje kapání a stříkání 
  maziva 
• Vyšší životnost maziva poskytuje delší dobu použití. 
• Vlastnosti tuku efektivně brání přístupu kontaminujících   
  látek k mazaným plochám. 
• Vhodný pro přerušovaný provoz. 
• Pomáhá omezovat použití pevných přísad jakými jsou    
  grafit, molybden, disulfidy, atd 
• Efektivní v extrémních provozních stavech (vysoká   
  teplota, vysoký tlak a rázové namáhání). 
• Silnější film je použitelný na opotřebovaných dílech. 
• Silnější vrstva dokáže vymezit vůle a také redukovat   
  hladinu hluku. 
 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

NGLI stupeň                                2 
Použitý tenzid                                  lithium 
Obsah tenzidu                       7 – 8 % 
Barva                                            jantarová 
Struktura                                     hladká 
ASTM penetrace                       265 - 295 
ASTM bod skápnutí  182 °C  
Korozní zkouška (D1743) 1,1,1 
viskozita 40°C  170 - 200  
 

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 

Minimální skladovací teplota:    -18°C  
Maximální skladovací teplota: + 50°C  
Tento produkt je dostupný v 410g kartuších, v 19 
litrových kbelících a 208 litrových sudech. 

 

VpCI® VYSOCE KVALITNÍ MAZIVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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