
G-29
POPIS PRODUKTU
G-29 je inhibitor koroze na bázi alkanolaminových solí
tolyltriazolu pro ochranu mědi, mosazi, bronzu a
neželezných kovů. Tento produkt je primárně určen pro
použití v kapalinách a roztocích používaných při
obrábění kovů. Tak, jak je produkt navržen, může být
použit kdekoliv, kde je potřeba ochrana výše uvedených
kovů. G-29 je rozpustný v oleji, ale může být použit i
v emulzích na bázi kombinace vody s oleji.

DÁVKOVÁNÍ
Doporučené dávkování je závislé na mnoha faktorech a
liší se při každé aplikaci. Z tohoto důvodu doporučujeme
konzultaci se zástupci CORTEC. Obvyklá konečná
spotřeba materiálu je v rozmezí mezi 50-1000ppm (tedy
mezi 0,005% a 0,1%) v závislosti na délce požadované
ochrany a náchylnosti systému ke korozi.

POUŽITÍ
 aditivum do mazacích olejů
 kovoobráběcí roztoky
 rozotky pro hydraulická zařízení
 mazací oleje pro parní turbíny

BALENÍ
Produkt G-29 je dostupný v 19l nádobách a 208l
sudech. Skladujte tak, aby nedošlo k promrznutí
produktu. Maximální skladovací doba je 24 měsíců.

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled nažloutlá kapalina
Zápach mírně jako čpavek
pH 7,5-8,5

(1% roztok ve vodě)
Obsah netěkavých látek 95-100%
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Pouze pro průmyslové použití
Chraňte před dětmi
Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená
Nevhodné pro vnitřní použití
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


