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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

•   VpCI® 609 vytváří na kovovém povr-
chu inhibiční vrstvu, která chrání kov 
před korozí 

•   poskytne nepřetržitou ochranu až 
na 24 měsíců 

•   neobsahuje dusitany, fosfáty, nebo 
těžké kovy 

•   pás sáčků může být dělen na menší 
řady nebo na jednotlivé sáčky

VHODNÉ PRO OCHRANU  
TĚCHTO KOVŮ  
•   uhlíková ocel •   nerezová ocel
•   železné kovy •   hliník

TYPICKÉ POUŽITÍ   
•   trubkovnicová uspořádání, potrubí, 

nádrže 
•   vnitřní povrchy kompresorů, turbín, 

čerpadel, nádrží, kotlů, tepelných 
výměníků 

•   výpary kondenzují v uzavřených 
prostorech tepelných i chladících 
zařízení 

•   ochrana nádrží a příslušenství před 
korozí po hydrostatických zkouškách 

•   ochrana částí, součástí, a dokonče-
ných celků během přepravy, usklad-
nění a odstávek 

•   ochrana nádrží a cisteren 
•   antikorozní ochrana dvojitých den 

skladovacích nádrží 

OMEZENÍ  
Nepoužívejte na měď a její slitiny  
a další žluté kovy.  

BALENÍ  
EkoSáčky jsou dodávány volně  
v uceleném balení 50 ks nebo  
ve formě pásu 50 ks sáčků, kdy  
mohou být od sebe odděleny tak,  
aby tvořily menší pásy nebo mohly 
být použity jednotlivě. 

Společnost TART, s.r.o., neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným nebo neodborným použitím jejich produktů. 

POPIS PRODUKTU 
EkoSáček obsahuje prášek VpCI® 609 pro antiko-
rozní ochranu železných kovů a hliníku. 

Sáčky jsou vyrobeny z prodyšné tkaniny Tyvek®, 
která umožňuje VpCI® molekulám odpařování 
z uzavřeného sáčku a vytváření molekulární vrstvy 
inhibitoru na kovových površích. Tato vrstva chrání 
kovové povrchy před korozí. 

EkoSáčky jsou snadno použitelné. Nemusí se pro-
vádět výpočty koncentrací a není zapotřebí zvlášt-
ní výbava pro jejich aplikaci. Určí se pouze počet 
sáčků na objem chráněného prostoru. 

EkoSáčky poskytnou čistou a suchou metodu 
pro ochranu před korozí. 

VLASTNOSTI 
•   odpařující se inhibitor chrání i těžko přístupné 

a zahloubené dutiny 

•   chráněná zařízení mohou být použita ihned  
po odstranění sáčků, ochranný VpCI® film není 
třeba pracně odstraňovat 

•   jestli je VpCI® vrstva narušená vlhkostí nebo  
otevřením uzavřeného prostoru, obnoví se sama 
procesem průběžného odpařování inhibitoru 

•   vyžaduje malou nebo žádnou přípravu povrchu 
před aplikací 

•   předejde budoucí korozi takto chráněných  
nebo později natíraných povrchů 

•   čistá a snadná aplikace 

EkoSáček VpCI® 609 Bio 
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•   ANTIKOROZNÍ OBALY

•   PROCESNÍ ADITIVA

•    PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU

•   OBECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

•   KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA

•   ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY

•   ADITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY

•   VYSOUŠEDLA

•   PRODUKTY NA ÚPRAVU VODY

•   EKO PRODUKTY

•   PRODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ

•   PRODUKTY PRO BETON

•   ZDOKONALENÁ MAZIVA

•   VpCI® PRÁŠKY

PRODUKTY


