VpCI® 307, VpCI® 309
Práškový inhibitor koroze pro ochranu různých druhů kovů
POPIS VÝROBKU
®

®

VpCI 307 a VpCI 309 jsou práškové inhibitory koroze
v plynné fázi, které chrání kovy, kovové systémy se
složitým vnitřním uspořádáním nebo s těžko přístupnými
vnitřními plochami proti korozi.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
9
9
9
9
9

Poskytuje ochranu po dobu 24 měsíců
Neobsahuje silikony, fosfáty, nitráty nebo těžké kovy
Ošetřený výrobek není nutno po doručení
zákazníkovi čistit, pokud je potřeba stačí použít tlaku
vzduchu
Mechanické vlastnosti výrobku nejsou ovlivněny
Není potřeba výměna po dobu 24 měsíců

ROZSAH POUŽITÍ
9
9
9
9
9
9
9

Prášek poskytuje suchou ochranu vnitřních dutin a
prázdných prostor. Tyto prostory musí být po
aplikaci prášku vzduchotěsně uzavřeny.
Vhodné pro chráněné i nechráněné skladování
(pokud jsou vnitřní ošetřené prostory zakryty).
Trubkovnicové svazky, potrubní systémy a nádoby
Vnitřní prostory kompresorů, turbín, motorů, nádrží,
boilerů, výměníků tepla
Suché odstavení uzavřených chladících systémů
Ochrana zařízení po ukončení tlakových zkoušek
Ochrana částí, jednotlivých komponentů a celých
soustrojí během přepravy a skladování

ZPŮSOB APLIKACE
DALŠÍ VLASTNOSTI
®

VpCI 307
PH
Skupenství
Barva
Zvláštní značení
Rozpustnost

6,0 – 7,0 (1%vodný roztok)
prášek
téměř bílé krystaly
žádné
1% ve vodě

VpCI® 309
pH
Skupenství
Zvláštní značení
Rozpustnost

6,4-7,6 (1% vodní roztok)
prášek
žádné
10% ve vodě

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO
KOVŮ:
VpCI® 309
9 Uhlíková ocel
9 Nerez ocel
9
9

VpCI®307
9 Uhlíková ocel
9 Nerez ocel
9 Měď
9 Mosaz
9 Hliník

Aplikujte prášek rozprašováním, mlžením.
Po aplikaci jednoduše uzavřete, zaslepte nebo ucpěte
vnitřní dutiny a prázdné prostory.
Mlžení dosáhnete při použití nízkotlaké hadice a
otryskávací nádoby. Je možno použít i velké, konvenční
otryskávací systémy.
Aplikace prášku při běžných klimatických podmínkách:
Použijte 8,4 gramu CORTEC VpCI-307 a VpCI-309 na
28 litrů (300-500g/m3) uzavřeného prostoru. Dávkování

může být zvýšeno v případě náročnějších klimatických
podmínek.

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
V případě potřeby je možno nanesený prášek odstranit
tlakem vzduchu nebo proudem vody.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Produkty se dodávají ve 2,27 kg; 22,7 kg; 45,4 kg
zpevněných sudech. Skladujte v uzavřeném
kontejneru v suchém skladu, chraňte před přímým

slunečním svitem, teplota nesmí překročit 660C.
V případě zachování těchto pravidel skladování je
expirační doba 24 měsíců

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.
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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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