
VpCI® 396 - vodivý
POPIS PRODUKTU

VpCI 396 - vodivý je velmi tuhý urethanový nátěr, odolný
proti vlhosti, aplikovatellný na hrubě připravenou
konstrukční ocel i jiné kovy. Nátěr může být aplikován i
na plastické povlaky, používané v elektronickém
průmyslu. VpCI 396 - vodivý je jednosložkový produkt,
který, na rozdíl od vícesložkových nátěrů, nevyžaduje
smíchání složek před použitím. Výrobek může
vyžadovat promíchání jedině v případě, kdy si nejsme
jisti, že složka, zajišťující vodivist, je rovnoměrně
rozložena v barvě (např. při dlouhodobém uskladnění
bez pohybu).

VLASTNOSTI
 Vodivý
 Malý obsah těkavých látek
 Vynikající antikorozní ochrana
 Jednosložkové balení
 Může být aplikován při nízkých teplotách
 Vynikající přilnavost
 Velmi odolný proti oděru

TYPICKÉ POUŽITÍ
 Elektronické průmysl
 Vodivé kovové součásti

CHRÁNĚNÉ KOVY
 Hliník
 Ocel
 Galvanizovaná ocel
 Litina

PŘILNAVOST K
 Výše zmíněné kovy
 Některé druhy plastů

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Vzhled viskózní černý roztok
Doba pro používání, nebo
druhý nátěr

min. 4 hodiny při 24oC a
50% vlhkosti

Maximální doba pro druhý
nátěr

2 týdny od prvního nátěru,
může vyžadovat očištění

Doba, po které je možné
se nátěru dotýkat

1 hodina při 24oC a 50%
vlhkosti

Tvrdost nátěru 6H-8H
Bod vzplanutí 25oC
Obsah netěkavých látek 73-77% dle váhy
Odpor 1x104 – 1x105

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Produkt je dostupný v 19ti litrových nádobách. Nádoby
udržujte uzavřené. Doporučená skladovací teplota 4oC -
24oC
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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


