Cooling Loop Gator
Práškový inhibitor koroze pro ochranu odstavených chladících
systémů
POPIS PRODUKTU
Cooling Loop Gator je unikátní kombinací VpCI
inhibitoru korze v parní fázi s umělohmotným, ve vodě
rozpustným sáčkem. Výrobek je navržen pro sezónní
krátko, či dlouhodobou odstávku. Cooling Loop Gator
dokáže chránit až po dobu 12 měsíců. Jakmile se
sáček i prášek rozpustí, inhibitor VpCI okamžitě
elektrochemicky reaguje s kovovým povrchem, na
kterém vytváří ochrannou vrstvu. Výrobek poskytuje
ochranu kovu nejen v oblastech přímého styku
s roztokem, ale i při styku s plynem a také na
přechodu mezi těmito skupenstvími. Dokáže chránit i
velmi těžko přístupné plochy systémů a vnitřní dutiny.
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vynikající ochrana během odstávky zařízení
může být využit jako ochrana proti korozi v široké
škále aplikací, kde je jako chladící médium
použita voda
ochrana mnoha druhů kovů včetně galvanizované
oceli a žlutých kovů (měď, mosaz)
vrstva VpCI chrání i těžko přístupná místa
v systému
nevyžaduje odstranění před opětovným
spuštěním systému
eliminuje riziko znečištění přírody a také problémy
při likvidaci
bezpečná manipulace
biologicky odbouratelný, netoxický a nedráždivý
efektivní i pro mokrou odstávku
jednoduchá aplikace
zvyšuje bezpečnost a produktivitu práce
neobsahuje dusitany, fosfonáty ani chromáty
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kompatibilní s většinou komerčně dostupných
pesticidů i odstraňovačů vodního kamene

APLIKACE
Jeden Gator ochrání až 950l vody. Odstraňte a
zlikvidujte vnější ochranný obal, který je ve vodě
nerozpustný. Vhoďte PVA sáček přímo do chladící
vody. Nechte ošetřenou vodu cirkulovat systémem po
dobu 10-12 hodin pro to, aby se na povrchu kovu
vytvořila dostatečně kvalitní ochranná vrstva
inhibitoru. Po aplikaci by měly být všechny otvory
dobře uzavřeny.

SLUČITELNOST
Gator je efektivní i za přítomnosti oxidujících* i
neoxidujících pesticidů. Je slučitelný s celou řadou
materiálů, používaných v chladících systémech
(pryže, polymery apod.).
*udržujte koncentraci volných halogenů nižší než 4 ppm. Při vyšších
koncentracích konzultujte zástupce CORTEC kvůli dávkování

ROZMĚRY
Sáček

25 x 35cm

TYPICKÉ VLASTNOSTI
vzhled
pH

bílý až našedlý prášek
10 - 12 (1% roztok)

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Jedno balení obsahuje 4 sáčky po 1 kg. Skladujte
v uzavřených obalech na suchém místě. Teplota
skladu by neměla být vyšší než 66 oC.

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.
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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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