
    

POPIS PRODUKTU 

Desicorr VpCI je speciálně navržený sáček, který 
obsahuje jedinečnou kombinaci vysoušedla a 
odpařovacího inhibitoru koroze (VpCI).  
Desicorr VpCI sáčky jsou ideální pro ochranu balených 
železných a neželezných kovů před korozí.  
Na rozdíl od konvenčních vysoušedel mají dvojitou 
funkci – redukují vlhkost uvnitř obalu a zároveň poskytují 
aktivní antikorozní ochranu pomocí obsažených 
inhibitorů. Snížená vlhkost uvnitř obalu zvyšuje účinnost 
inhibitoru, který má ke kovovému povrchu lepší přístup. 

VLASTNOSTI 

• Dostupný ve dvou velikostech pro ochranu 28 a 140   
  litrů prostoru 
• Působí jako vysoušedlo a zároveň jako aktivní VpCI  
  ochrana před korozí 
• VpCI inhibitory poskytují ochranu před korozí i   
  v případě, kdy je vysoušedlo nasyceno vlhkostí a tudíž  
  je nefunkční 
• Barevná změna ze žluté do zelené indikuje uživateli  
  stav, kdy je vysoušedlo nasycené vlhkostí 
• VpCI inhibitory chrání zahloubené a nepřístupné  
  povrchy 
• Ochranný VpCI film nevyžaduje žádné nároky na  
  odstranění 
• Odmašťování nebo náročné čištění chráněných dílů  
  není požadováno 
• Vyhovuje normě MIL- D- 3464E, typ I a typ II 
• VpCI film poskytuje nepřetržitou ochranu i v případě,  
  že je obal otevřen a opět uzavřen 

 
• Poskytuje multimetalickou ochranu hliníku a jeho  
  slitinám, uhlíkové, nerezové, galvanizované a  
  křemíkové oceli, mědi, mosazi, stříbru a pájce  
. 
 

TYPICKÉ APLIKACE 

Desicorr VpCI je navržený k tomu, aby chránil produkty, 
součásti nebo zařízení,která jsou balena do kartonových 
obalů, obalů z folií nebo do dřevěných a kovových boxů. 
Typické aplikace jsou : 
• Hotové výrobky, díly nebo další součásti 
• Motory 
• Mechanická zařízení 
• Finální obrobky nebo výlisky 
• Námořní a komerční elektronická výbava 
• Elektronická zařízení 
• Nástroje 
 
 

METODA APLIKACE 

Ručně nebo strojně vložit sáček Desicorr VpCI do obalu.  
Obal ihned uzavřít.  
Sáčky jsou funkční po dobu až 24 měsíců.  
Obsahují silikonové kuličky (vysoušedlo) a polyetylénové 
kuličky (zdroj VpCI inhibitoru)   
 
 

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 

Sáčky Desicorr VpCI jsou baleny v krabicích po 300 ks. 
Skladujte při pokojové teplotě.  
Desicorr VpCI musí být po vyjmutí z originálního obalu 
ihned použit.  
Zbylé sáčky v originálním obalu je nutné chránit před 
absorpcí vlhka jeho kvalitním uzavřením.  
 

rozm ěr sáčku (mm) ochrání objem (litry) Ks / kt 

50 x 60 x 3  28 300 

100 x 170 x 5 140 300 

 
 
 

Desicorr® VpCI® vysoušedlo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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