Cor-Pak 1-MUL polštářky
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součásti z přesného ražení
námořní elektronické součásti a zařízení
elektrické a elektronické zařízení
nástroje

ZPŮSOB POUŽITÍ
Vložte ručně nebo mechanicky polštářky Cor-Pak 1-MUL
do balení. Poté balení jednoduše uzavřete. Každý
polštářek dokáže ochránit prostor o objemu 28l.

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKU
Polštářky Cor-Pak 1-MUL obsahují VpCI inhibitory
koroze v plynné fázi. Produkt tak dokáže chránit železné
i neželezné kovy proti korozi. Polštářky Cor-Pak 1-MUL
jsou schváleny pro použití v armádě USA pod číslem
NSN#6850-01-470-2737. Tyvek® membrána dovoluje
molekulám VpCI proniknout až k povrchu kovu.

VÝHODY
Polštářky Cor-Pak 1-MUL dokáží efektivně chránit proti
korozi železných i neželezných kovů uvnitř balení.
Molekuly VpCI se vypařují a poté kondenzují na povrchu
kovu ve všech (i v těch nejnedostupnějších) prostorách.
9 vypařovací fáze inhibitorů koroze chrání i ty
nejnedostupnější místa proti korozi
9 ochranná vrstva VpCI nevyžaduje odstranění před
dalším použitím chráněné součástky
9 nevyžaduje odmašťování ani čištění
9 chráněné součástky či zařízení mohou být okamžitě
po vyjmutí z obalu použity
9 ochranná vrstva VpCI má samoobnovovací
schopnost v případě, že dojde k otevření a
opětovnému uzavření obalu během transportu
9 jednoduché vkládání do balení (ručně i automaticky)
9 absorbuje vlhkost v obalu

TYPICKÉ POUŽITÍ
Polštářek Cor-Pak 1-MUL je navržen tak, aby chránil
výrobky, součástky či zařízení, pakliže je baleno v
krabicích z vlnité lepenky, plastikových obalech, pytlích,
nebo dřevěných či kovových bednách.
9 zkompletované zařízení, části či součástky
9 antikorozní ochrana součástek v antistatických
obalech a baleních
9 motory
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vytváří mikroskopickou ochrannou vrstvu
poskytuje 24 měsíční antikorozní ochranu
nepráší
dvojitá akce: antikorozní ochrana i vysoušedlo
schváleno armádou USA dle GSA#8030012081769
NSN#6850-01-470-2737

CHRÁNĚNÉ KOVY
Polštářky Cor-Pak 1-MUL poskytují multimetalickou
ochranu.
VpCI prášek v polštářku odpovídá MIL-I-22110 C

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Forma
Vzhled
Speciální označení
Rozměry

Tyvek® membrána
bílý polštářek se zeleným
potiskem
ne
6,4x6,4x0,15cm

OMEZENÍ
Používejte pouze uvnitř papírových krabic, plastických
obalů, pytlů nebo dřevěných či kovových beden.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Polštářky Cor-Pak 1-MUL se dodávají v krabicích o
obsahu 300ks. Neskladujte při teplotách nad 54oC.
Uzavírejte krabici po vyjmutí polštářků. Životnost
polštářků uvnitř neotevřených krabic je až 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití
Chraňte před dětmi
Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená
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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