
POPIS PORDUKTU
ElectriCorr VpCI-239 je multifunkční produkt pro
venkovní použití, který v sobě spojuje schopnosti
čístit a chránit proti korozi. Výrobek je založen na
kontinuální ochraně pomocí inhibitoru koroze
v plynné fázi VpCI®, čímž nejen chrání  kovy
proti korozi , ale také spoří peníze díky
prodloužení životnosti chráněných produktů.

ElectriCorr VpCI-239 tvoří na povrchu kovu velmi
tenký film, který efektivně chrání proti
agresivnímu okolnímu prostředí a to nejen ve
znečištěných průmyslových zónách, ale i např. ve
vlhkých a solí nasáklých přímořských oblastech,
nebo např. v tropech. Tento ochranný film nijak
neovlivňuje elektrický odpor či jiné
elektromagnetické vlastnosti kovových povrchů.
ElectriCorr VpCI-239 může být bezpečně použit
pro antikorozní ochranu elektrických obvodů
nebo relé bez zapřičinění závažných změn ve
vodivosti. Lze jej také aplikovat v místech, kde
jsou použity různé plasty nebo jiné nekovové
materiály, aniž by došlo k jejich poškození. A co
navíc! ElectriCorr VpCI-239 je excelentní
kontaktní čistič, takže s ním lze výborně
odstraňovat různé oleje, mazy, nebo jiné
znečišťující látky.

ElectriCorr VpCI-239 je produkt pro vnější
použití, který efektivně chrání proti galvanické
korozi. Je použitelný na ochranu většiny kovů a
slitin, které lze nalézt v elektrických nebo
elektronických zařízeních.

ElectriCorr VpCI-239 je nevodivý a neobsahuje
žádné jedovaté látky, jako např. CFC ani 1,1,1-

Trichloro-ethan. Poskytuje okamžitou ochranu
proti korozi.

V extrémně korozivním prostředí lze ElectriCorr
VpCI-239 kombinovat s některým z výrobků řady
VpCI-100 – impregnovanými pěnami s obsahem
inhibitorů VpCI® pro zvýšenou antikorozní
ochranu.

POUŽITÍ
 excelentní ochrana v extrémních

podmínkách
 lze použít nejen ve venkovním, ale i vnitřním

prostředí
 tvoří rychleschnoucí, nelepivý ochranný film
 okamžitá ochrana proti korozi
 dlouhodobá ochrana
 minimální potřeba na údržbu
 zlepšená antikorozní ochrana oproti

standardním materiálům, bránícícm tvorbě
koroze

 neobsahuje CFC ani 1,1,1-Trichloro-ethan
 ochrana inhibitory v plynné fázi VpCI® ve

větraných i nevětraných prostorách
 lze použít jako čistící prostředek
 má schopnosti penetrovat a vytěsňovat

vlhkost
 ekvivalent pro venkovní použití produktu

VpCI-238

TYPICKÉ VLASTNOSTI
 chrání vysoko- či nízkonapěťové elektrické či

elektronická zařízení jako např. relé,
konektory senzory, elektrické instalace či
spoje

 chrání tištěné spoje
 ochrana elektrických kontaktů či součástek
 elektromotory
 železné či neželezné kovy
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 venkovní generátory a rozvaděče
 sprej lze použít po dokončení montáže nebo během

provozu
 venkovní či vnitřní elektrické zásuvky

APLIKACE
Použití rozprašovače:
naneste velmi tenkou vrstvu nad plochou, kterou chcete
chránit.

Poznámka:
Nanesení silné vrstvy zapřičiní, že ta zůstané vlhká a může znečistit
chráněná místa. Více produktu neznamená lepší ochranu!

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
ElectriCorr VpCI-239 se dodává:

 267,75g rozprašovače (obsah cca 280ml) –
dodáváno v kartonech o obsahu 6ks

 19l kanystry
 208l barely

ElectriCorr VpCI-239 je nutno skladovat v prostředí
s normální teplotou tak, aby produkt nebyl vystaven
vysokým teplotám, nebo mrazu. Produkt lze skladovat
po dobu 3 let v uzavřených nádobách.

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.

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


