M-240
POPIS PRODUKTU
M-240 je multimetalický inhibitor koroze pro
potlačení bleskové koroze pro vodou ředitelné
barvy, tmely, lepidla, kapaliny atd.
Neobsahuje silikony a tenzidy a lze jej přidávat jak
při výrobě, tak i před použitím látek do kterých je
aplikován.
Osvědčené VpCI inhibitory Cortec poskytují
ochranu nejen ocelím a mědi, ale i většině běžně
užívaných kovů.
Inhibitor M-240 je určen pro snadnou aplikaci
během výrobního procesu. Aplikovatelný je bez
zravotních rizik a nároku na výrobní technologii a
zařízení.

RYSY
• netoxický
• vynikající inhibitor koroze pro potlačení bleskové
koroze ve vodou ředitelných nátěrech, tmelech,
lepidlech atd.
• lehce vmísitelný do hotových výrobků
• zlepšuje smáčivost
• zvýšená doba skladovatelnosti

APLIKACE
Pro ochranu před bleskovou korozí může být
M-240 přidaný k :
• vodou ředitelným barvám
• vodou ředitelným voskům
• lepidlům a tmelům na vodní bázi
Doporučená koncentrace použití je v rozmezí
0.5% až 2.0% z objemu výsledného roztoku.

CHRÁNĚNÉ KOVY
•
•
•
•
•
•

Uhlíková ocel
Litina
Běžné slitiny hliníku
Galvanizovaná ocel
Nerezová ocel
Měď

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Vzhled
Teplota vznícení
Vůně
Hustota
VOC

nažloutlá kapalina
201 °C
slabě amoniakální
1.02 - 1.08 kg/l
0

BALENÍ
Produkt M-240 je dostupný v 19l nádobách a 208l
sudech.

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.

distributor pro ČR : TART, s.r.o.
Identifikace : IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u : rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem : Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel. : 548 210 500, fax: 548 210 503
email : info@Tart.cz
www : www.Tart.cz

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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