Corrosorber™
POPIS PRODUKTU

TYPICKÉ POUŽITÍ
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Speciální složka Corrosorber™ tohoto produktu
absorbuje hydrosiřičitan a ostatní agresivní, korozitvorné
plyny, zatímco druhá složka produktu, plynné inhibitory
koroze VpCI, začnou kondenzovat na kovovém povrchu.
Obě složky se vzájemně nijak negativně neovlivňují. Ba
právě naopak! Díky jejich vzájemné kombinaci dochází
k antikorozní ochraně i absorbci plynů, způsobujících
korozi.
Kovy jsou napadány plyny, jako např. hydrosiřičitany,
těkavými thioly apod. Mnoho poruch a poškození kovů je
způsobeny díky přítomnosti právě těchto plynů. Složka
Corrosorber™ tyto plyny účinně absorbuje.
Speciální složka Corrosorber™ je vyvinuta tak, aby po
nasycení plyny se její barva změnila ze šedé na černou.
A co navíc, na rozdíl od většiny produktů na trhu,
Corrosorber™ chycené plyny neuvolní zpět do
atmosféry. Reakce plynů se složkou Corrosorber™ je
nevratná.
Corrosorber™ je netoxický a nemá žádné negativní
účinky na životní prostředí. Manipulace s produktem
nevyžaduje používání žádných ochranných pomůcek.
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Čistí od korozitvorných plynů
Netoxický, bezpečná manipulace
Mění barvu tak, jak se mění nasycenost plyny
Nevratná reakce, nevypouští chycené plyny zpět
Ekonomicky výhodný výrobek
Velmi pohodlné použití
Nemá vliv na elektronické, optické nebo mechanické
vlastnosti povrchu
Rychlá a snadná instalace
Chrání jak během provozu, tak i v průběhu odstávky
Šetří místo

Petrochemický průmysl
Čistírny vody
Společnosti, zpracovávající surovou ropu
Plynárny
Celulózky a papírny
Živočišná výroba
Elektronický průmysl
Námořní navigační centra
Elektronické vybavení letišť
Pojistné a napájecí skříně
Lékařské vybavení
Telekomunikační vybavení apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nainstalujte Corrosorber™ ihned, jakmile je to možné.
Pokud to lze, tak před dopravou výrobků. Vyhledejte
vhodné místo pro nalepení Corrosorber™ tak, aby
vylučované složky dokázaly ošetřit Vámi chráněný
prostor. K vlastnímu nalepení je nutné jen odstranit
krytku samolepící pásky na zadní straně krabičky
Corrosorber™. Odstraňte krabičku jakmile se začne
měnit její barva.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Corrosorber™ je zabalen do celofánu a balen po 10ti
kusech v kartonu. Skladujte krabičky Corrosorber™
v chladných suchých prostorách uzavřené v původním
balení.

ŽIVOTNOST
2 - 10 let za předpokladu „typických“ podmínek použití,
nebo dokud se nezmění barva.
Typické podmínky:
- objem chráněného prostoru: 283l
- obsah H2S: 0,01‰
- 1 výměna vzduchu za den

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Rozměry
Balení
Doporučená skladovací
teplota
Doporučená teplota
prostředí při použití

krabička z plastu
s prodyšnou membránou,
5,8 x 3,2cm
10 krabiček v kartonu
0-35oC
0-60oC

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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