
 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 

 
CorShield VpCI Transit Coating je přepravní, vodou 
ředitelný nátěr. Tento koncentrát je navržený jako 
náhrada za olejové ochranné nátěry. CorShield vytváří 
emulzi ve vodě a je aplikovatelný na kovové povrchy 
postřikem nebo namáčením. Široký rozsah koncentrací 
roztoku s vodou dovolí flexibilně přizpůsobit délku 
požadované ochrany.  
Ochranný nátěr je průsvitný a v okolních podmínkách je 
zaschlý za cca 30 minut po aplikaci. 
CorShield Transit Coating je snadno odstranitelný 
tlakovou vodou nebo alkalickým vodou ředitelným 
prostředkem CORTEC VpCI-414, který po odstranění 
přepravního nátěru poskytne i krátkodobou antikorozní 
ochranu nebo jinými konvenčními alkalickými čistidly. 
 
CorShield VpCI Transit Coating je navržený k tomu, aby 
chránil železné a barevné kovy ve vnitřních podmínkách 
obalu nebo při chráněném skladování s vyloučením  
přímých klimatických podmínek nebo deště. 
V neředěném stavu je použitelný i při venkovním 
chráněném skladování (pod přístřeškem) pracovních 
strojů apod. 
 

CHARAKTERISTIKA 

• neobsahuje VOC 
• vytváří suchý lepkavý film, který opticky zvýrazní    
  natřené části nebo plochy 
• kvalitní dočasný nátěr pro lakované povrchy 
• odolný proti teplu 
• vytěsňuje vodu z ošetřených povrchů 
• snadno odstranitelný, bude-li to nezbytné 

 
 
• neznamená riziko při likvidaci jako je tomu u    
  ochranných nátěrů na ropné bázi 
• vodou ředitelný, environmentálně přijatelný, bezpečně   
  použitelný 
• ekonomický - může být zředěný až 1: 10 s vodou 
• uživatelsky nenáročný 
 

CHRÁNĚNÉ KOVY 

• Uhlíková ocel 
• Nerezová ocel 
• Litina 
• Hliník 
• Měď a slitiny 
 

TYPICKÉ APLIKACE 

• Pracovní stroje 
• Traktory 
• Auta 
• Letadla 
• Vojenská výzbroj a výstroj 
• Motocykly 
• Zemědělské stroje 
 

DÁVKOVÁNÍ 

Krátkodobá ochrana (1 - 6 měsíců): 
roztok 1:10 až 1:5 s vodou 
 
Střednědobá ochrana (6- 12 měsíců): 
roztok 1:5 až 1:1 s vodu 
 
Dlouhodobá ochrana (až 24 měsíců): 
v něředěném stavu nebo roztok max. 1:1 s vodou 
 

TYPICKÉ VLASTNOSTI 

vzhled                                      světle hnědá kapalina 
netěkavý obsah                      10 - 20% 
pH                                           11.5 - 13.0 
Hustota                                    0.98 - 1.01 kg/l 
 

BALENÍ 

CorShield VpCI Transit Coating je dostupný v 19l 
nádobách a 208l sudech. Skladujte tak, aby nedošlo 
k promrznutí produktu. Maximální skladovací doba je 24 
měsíců.

CorShield ®
 VpCI™ Transit Coating 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pouze pro průmyslové použití 

Chraňte před dětmi 

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená 

Nevhodné pro vnitřní užití 

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 
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