lean

rface

Q
U
A
EXCELLENCE
I
T
Y

®

C O R P O R AT I O N
Environmentally Safe VpCI ®/MCI ® Technologies

Introduktion
The Cortec® Mission

Introduktion

Cortec® Corporation är ett företag som alltid trott på
att "tillräckligt bra" inte räcker för att möte kundkraven.
Vi måste överträffa dem. Det är det som gjort Cortec
till innovatör. Förnärvarande, levererar Cortec
innovativa korrosionsskyddslösningar till industrier
inom petrokemi, metall och maskin,
telekommunikation el och elektronik,
utrustningsbyggare, bygg och anläggning, militär/
kommun, marin, råmaterial, fordon samt företag som
underhåller utrustningar. Vi expanderar till nya
marknder och skapar nya applikationer varje dag.
Som exempel, har vi utvecklat nya teknologier inom
området additiver till special kemikalier (ex., färg,
elastomerer, plaster, osv.), nya och spännande
produkter för vattenbehandling och process industrier.
Och nya produkter för långtidsskydd och/eller
renovering av betong strukturer med vår MCI®,
Migrating Corrosion Inhibitor, teknik.

Cortec’s unika sortiment av ytbehandlings produkter är
utvecklade tillsammans med kunderna och med miljön i
focus. Genom kontinuerlig utveckling och forskning
inom nya tekniker, kan du lita på att våra produkter är
bland de enklaste och säkraste att använda inom
industrin.
Genom att använda Cortec’s unika rostskyddande
ångfas inhibitor teknik (VpCI®) i din ytbehandlingsprocess, reduceras och elimineras behovet av andra
tidskrävande och kostsamma processer.
Cortecs heltäckande sortiment av rengöringsmedel,
färgborttagare, rost/oxidborttagare kan eliminera kostsamma och dimensionsförändrande processer som
sandblästring, syrabetning m.m. Genom att använda
våra VpCI® produkter kan ni integrera rengöringen
direkt in i existerande tillverkningsprocesser.

Lämna era produkter rena, torra och skyddade - istället för utsatta och sårbara.

OMGIVNING, HÄLSA OCH SÄKERHET

Jämfört med andra produkter på marknaden, kan Cortec® ofta reducera påverkan på miljön, hälsan och
säkerhets riskerna.

Ovan: Aluminum trailer före behandling med VpCI®-427 och
VpCI®-426

Ovan: Aluminum trailer efter rengöring med VpCI®-427
och VpCI®-426.

Ett område som ofta ses över med anledning av
korrosionsangrepp är ytbehandling. Genom att
använda VpCI® tekniken i rengörings, avfettnings och
rostborttagnings processer erhålls ett rostskydd på
produkterna när de är som känsligast.

Easy as 1 2 3; T he 1 2 3 Approach<<
1. FÄRGBORTTAGARE
•
•
•
•

Tar snabbt och enkelt bort de flesta färgtyper utan att skada den underliggande metallytan
Tar snabbt och enkelt bort grafitti från betong och andra ytor
Säker att använda
Eliminerar blästring, bearbetning m.m.

2. ROST OCH OXIDBORTTAGARE
• Tuff mot rost, snäll mot användare och omgivning
• Många formuleringar - 100% biologiskt nedbrytbar
• Tar effektivt bort rost/oxid från många typer av metaller utan att påverka metallen
• Tillgänglig i en mängd olika varianter för de mesta typer av applikationer

3. TVÄTTVÄTSKOR/AVFETTNINGAR
Soja
• Biobaserad och helt biologiskt nedbrytbar
• Högprestanda för enkel borttagning av olja och vattenbaserade vätskor och
coatings
• Inkluderar VpCI® teknik för att undvika "flash rust" efter rengöring
Vatten
• Tillgänglig i en mängd olika formuleringar:
- Högprestanda skumning
- Icke skummande
- Pulver & flytande
• Kostnadseffektiv och bättre prestanda
• Effektiv vid låga temperaturer
• Innehåller VpCI® teknik för att skydda mot ytrost "flash rust"
• Inga V.O.C. , biologiskt nedbrytbar

KONSERVERINGSMEDEL

• Cortec® erbjuder hundratals produkter för att skydda era utrustningar efter att dom har blivit rengjorda och neutraliserade
• Vatten-, Soya- och Olje-baserade skydd konserverar metalldelar och utrustningar för längre perioder

Kontakta Tribotec® för produktrekommendation: www.tribotec.se

EXEMPEL / APPLIKATIONER<<
Korrosion: Korroderade och rostiga delar skapar problem, återkallning av delar och kostsamt återställande.

Lösningar: CoRteC's® produktsortiment kan eliminera blästring, och andra personal och kostnadsintensiva processer.

Resultatet av VpCI®

VpCI®
Source

Skapar en molekylär skyddsbarriär

VpCI®:
• Konditionerar innesluten atmosfär med en skyddande ångfas
• Ångfasen migrerar till alla utrymmen
• Ångfasen kondenserar på alla metallytor
• Jonerna löses upp i fuktlagret (water eleCtrolyte).
• Skyddande joner attraheras till metallytan
• Jonerna formar ett tunnt , monomolekylärt, skyddslager på metallytan
• Skyddslagret självläker genom fortsatt kondensation av ångfasen.

Metal

Anode

Cathode

Dissolved
VpCI® ions
Molecules of
VpCI® in gaseous phase

Eco-Familjen

Säkert och enkelt: Cortecs
ytbehandlingsprodukter är
effektiva mot oljor,fett,rost och
andra föroreningar men
skonsam mot personalen och
omgivningen.

Effektiva: Cortecs
ytbehandlingsprodukter är
specifikt utvecklade för att
överträffa förväntningarna och
kraven baserat på en mängd
användarområden - från
elektroniska komponenter till
tung industriell utrustning.

Korrosionsskydd: Genom att
implementera VpCI® tekniken
i ytbehandlingen blir produkter,
delar och utrustningar rena och
skyddade istället för utsatta och
sårbara.

Product Selection Guide<<

Decision Tree:
Doppning / spray

Lätt oxidation

BORTTAGNING
AV:

Oxid / Rost

Manuellt / vertikala ytor

Aluminium &
Legeringar

Neutralt pulver

VpCI®-425

Svagt sur vätska

VpCI®-422

Manuellt / vertikala ytor

Komponenttvätt
NEUTRALISERA

VpCI®-423

Hand/spray/dopp

VpCI®-422G

Doppning / spray
Pulver

Doppning / spray

VpCI®-426 Pulver

Vätska

Koppar / Mässing
Gulmetaller

Komponenttvätt
NEUTRALISERA

VpCI®-426

Hand/spray/dopp

Manuellt / vertikala ytor

* konsultera före användning

NEUTRALISERA

VpCI®-427

Manuellt / vertikala ytor

Doppning / spray

Zinkpläterat
Galvaniserat

VpCI®-426 Gel

Doppning / spray

Kraftig oxidation
Kolstål/
Järnlegeringar

VpCI®-426

VpCI®-426 Gel

Doppning / spray
Rostfritt stål / legeringar
Manuellt / vertikala ytor

Svag verkan

VpCI®-426 Pulver

Snabb verkan

VpCI®-426 Vätska

NEUTRALISERA

VpCI®-426 Gel

OBS: I en del fall kan det vara nödvändigt att rengöra produkterna från smuts innan rosten tas bort . Kontakta Tribotec®
Max Rostskydd (mot ytrost)

Färg

Doppning/ spray / nedsänkning

VpCI®-432

Komponenttvätt
RENGÖR

Manuellt / vertikala ytor

Manuell/Spray/Dopp

VpCI®-433

Fri från silikat

Vatten
Baserade
Vätskor

Komponenttvätt /
Icke skummande

Manuell/Spray/Dopp

Fri från silikat

Vätska

VpCI®-418L

Pulver

VpCI®-418

Max skumning

VpCI®-415
Multi - Metal

VpCI®-416

Endast järnhaltiga

VpCI®-419

VpCI®-417

Pulver

VpCI®-418

Vätska

VpCI®-418 L

Max RS
Komponenttvätt /
Icke skummande

Olje /
lösningsmedels
baserade

Fri från silikat

VpCI®-418 LM
Doppning / spray

D-limonene
Max rengöringsstyrka

Water Based

Manuell/Spray/Dopp
Soja baserad
Max skumning
Max rostskydd efter rengöring

Manuellt / vertikala ytor

VpCI®-414

Ecoline Rengöring/avfettning

VpCI®-415
Multi - Metal

VpCI®-416

Endast järnhaltiga

VpCI®-419

VpCI -418 LM

VpCI®-415

Max rostskydd efter rengöring

Ultraljud

VpCI®-4

®

Max skumning

VpCI -418 LM
VpCI®-414

Powder

VpCI®-414

®

Max rengöringsstyrka

VpCI®-4

Max rengöringsstyrka

Max rostskydd efter rengöring

Max rostskydd (mot ytrost)

Vätska

VpCI®-411 Vätska

VpCI®-411 Gel

VpCI®-416

®

Surface Preparation

Förklaring av terminologi och förkortningar :
RS: Rostskydd

Dopp/spray/nedsänkning

Ytrost: Rostskydd för tiden direkt efter tvättning (när ytrost “flash rust” uppkommer). Produkter

VpCI®-426 Vätska

som förebygger ytrost är konstruerade att skydda ytor upp till 1 vecka. Detta möjliggör tillräcklig

Manuellt / vertikala ytor

tid för att applicera ett nytt rostskydd.

Max rostskydd (ytrost)

VpCI®-418 L / Pulver

Fri från silikat

VpCI®-418 LM

Max: Maximalt
Manuellt: Påföring av produkter manuellt. Detta kan inkludera sprayburkar, pensling eller andra
metoder. Nedsänkning: En process där delarna är helt nedsänkta för att rengöras, eller beläggas
med rostskydd.

VpCI®-416

Neutralisera: Process för att skapa ett pH nära 7 på metallytan. För sura produkter används
alkaliska produkter för att neutralisera. För alkaliska produkter används sura produkter.

Max rostskydd (ytrost)

VpCI 418®-L / Pulver

Max rengöring: Produkter som har högst kapacitet att avlägsna de tuffaste föroreningarna från

Fri från silikat

VpCI 418®-LM

metallytorna.
Max rostskydd efter rengöring: Dessa produkter ger bäst rostskydd efter rengöring

VpCI®-416

Inomhus: Angivna produkter skyddar om detaljer inte utsätts för rinnande vatten eller andra

Vätska

VpCI®-418L

Pulver

VpCI®-418

utomhus faktorer.

Max RS
Komponenttvätt
Fri från silikat
Manuell/spray/dopp

Utomhus: Dessa produkter ger skydd även om detaljer skall utsättas för påverkan utomhus .
Blandning: Kombinerad rengöring med rostskydd. Utmärkt val när båda funktioner är lika

VpCI®-418 LM

viktiga.
Max skumning: Produkter med bättre vidhäftning till vertikala ytor för längre verkningstid.

VpCI®-416

for more details.

418L

Förlängt skydd efter
rengöring

418

Efter att ni har uppnått en acceptabel rengöring, låt
delarna torka. Med produkterna nedan kan ni få ett
förlängt rostskydd efter rengöringen.

INOMHUS
VpCI®-377
Fri från kolväte, ren /torr beläggning skyddar upp till 2 år

UTOMHUS
VpCI®-389
Vattenbaserad - skyddar upp till 3 år utomhus

VpCI -316
®

Fri från kolväte, ren /torr beläggning skyddar upp till
2 år - framtagen för gula metaller
BioCorr Rostskydd
™

Sojabaserat rostskydd, kan användas omedelbart

VpCI®-325

VpCI®-368
Vaxliknande yta, ersätter parrafin, klarar aggressiv
omgivning upp till 5 år

VpCI®-369
Icke torkande, för delar som hanteras under lagring, upp till 24
månaders utomhusskydd, upp till 60 månader under skydd.

Icke torkande, självläkande, biobaserad, för produkter
som skall hanteras under montering/transport

OBS: Produkterna ovan är de mest förekommande temporära rostskydden (som enklast kan tas
bort) som finns tillgängliga. Vänligen kontakta Tribotec eller Cortec® för rekommendationer
gällande permanenta produkter.

Produktbeskrivning
Rengörare / Avfettningsmedel / Neutraliserare

VpCI®-405

Fosfor-fri, skummande, allround rengöringsmedel som ger
multi-metall rostskydd mot flash rost efter applicering.

• Rengör de flesta metaller
• Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
• Fosfor fri

VpCI®-408

Mild alkalisk neutral blandning av rengörare och multimetallinhibitorer utvecklad för högtryckstvättsystem vid något
förhöjda temperaturer.

• Rengör de flesta metaller
• Lågskummande
• Skyddar mot ytrost (flash corrosion)

VpCI®-411

D-Limone baserad rengöring / avfettning för tuffare
rengöringsapplikationer. Ger bra skydd mot flash korrosion på
de flesta metaller. Kan spädas med vatten.

•
•
•
•

Rengör de flesta metaller
Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
D-Limone baserad
Utmärkt avfettande egenskaper

VpCI®-411
Gel

Gel version av VpCI®-411 speciellt för applikationer som
kräver längre verkanstid och vid applicering på vertikala ytor.

•
•
•
•

Klar att använda direkt
Gel version för vertikala ytor
Kan användas på de flesta metaller
D-Limone baserad

VpCI®-414

Koncentrerad flytande allround tvättmedel, alkalisk
skummande , utvecklad speciellt för att avlägsna tjocka, vaxlika
vattenbaserade beläggningar som VpCI®-389 och en del
lösningsmedelsbaserade beläggningar. Ger lätt korrosionsskydd
av de flesta metaller. Framtagen för sina rengöringsegenskaper.

•
•
•
•

Rengör de flesta metaller
Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
Emulgerande avfettningsmedel
Den vattenbaserade produkten som ger bäst rostskydd

VpCI®-415

Koncentrerad flytande allround, skummande alkalisk rengöring.
VpCI®-415 är en blandning av VpCI®-414 och VpCI®-416 (mot
ytrost). Används ofta i lite högre koncentrationer än när
VpCI®-414 och VpCI®-416 änvänds var för sig.

•
•
•
•

Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
Rengör de flesta metaller
Skyddar upp till 6 månader
Utmärkt kombination av rengöring och rostskydd

VpCI®-416

Koncentrerad flytande allround, skummande alkalisk rengöring.
Speciellt utvecklad för längsta möjliga multimetall rostskydd
i kombination med effektiva rengöringsegenskaper.

•
•
•
•

Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
Rengör de flesta metaller
Skyddar upp till 60 dagar
Den vattenbaserade produkten som ger bäst rostskydd

VpCI®-417

Koncentrerat pulver - allround, lågskummande alkaliskt
rengöringsmedel utvecklat speciellt för applikationer där
ytaktiva medel behövs för rengöringsförmågan, men där skum
inte är önskvärt. Ger skydd mot ytrost på de flesta metaller.

• Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
• Rengör de flesta metaller
• Lågskummande
• Även för ultraljudstvätt

Koncentrerat pulver - allround, icke skummande alkalisk
rengöring/avfettning utvecklad speciellt för komponenttvätt
och applikationer där skumning är skadligt. Reducerar i de
flesta fall behovet av skumdämpare. Tillgänglig i bulk eller
som färdiga doseringspåsar VpCI®-418 Saf-T Charges
(patenterade). Ger skydd mot ytrost på de flesta metaller på
rengjorda detaljer.
VpCI®-418L
Koncentrerat flytande variant av VpCI®-418.
VpCI®-418LM Koncentrerad flytande, silikat-fri version av VpCI®-418.
VpCI®-418

VpCI®-419

Koncentrerad flytande "tuff" rengöring/avfettning utvecklad för
att avlägsna krävande kolväten, fett, oljor och liknande ämnen
inom olje/gas industrin och annan tung industri. Utvecklad
endast för järnhaltiga metaller. Skyddar mot ytrost och ändrar
kemiskt på avlagringar så att de kan avlägsnas med vatten.

• Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
• Rengör de flesta metaller
• Lågskummande
• Finns som flytande och pulver

• Silikat fri ( VpCI®-418LM)
• Natrium fri ( VpCI®-418LM)
• Skyddar järnhaltiga metaller, aluminium och
galvaniserat
• Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
• Utmärkt avfettning

Produktbeskrivning
EcoLine®
Avfettning/
Rengöring

Biobaserad (soja) och biologiskt nedbrytbar flytande
rengöring och avfettning utvecklad för att avlägsna
lösningsmedelsbaserade och oljebaserade filmer och
beläggningar.

•
•
•
•

Biobaserad (Soja)
Biologiskt nedbrytbar
Skyddar de flesta metaller
Skyddar mot ytrost (flash corrosion)

Biobased (citrus) och biologiskt nedbrytbar flytande
rostborttagare idealisk för borttagning av röd och vit rost
(järnhaltiga och legeringar). Mer förlåtande än alt. metoder.

•
•
•
•

Biobaserad (citrus)
För järnhaltiga metaller
Tar bort oxider på legeringar
Påverkar inte basmetallen

Specifik version av VpCI®-422 utvecklad för att avlägsna röd rost
(järnoxid) från utsatta kanter på zinkpläterat/galvaniserat stål,
utan att påverka dessa ytor. Icke sur, nära neutralt pH (5.5-6.5),
utmärkt kelatbildande förmåga.

• Nästan neutralt pH
• Icke sur, kelatbildande verkan
• Tar bort rost från exponerade kanter (stål) på Zn-

VpCI®-423
Gel

Gel variant avVpCI®-422 utvecklad för vertikala ytor eller för
längre verkningstid vid applicering med pensel eller spray (ej för
doppningstank).

•
•
•
•

Biobaserad (citrus)
För järnhaltiga metaller
Tar bort oxider på legeringar
Påverkar inte basmetallen

VpCI®-425

Pulver speciellt utvecklat för att avlägsna lättere oxidskikt och
avlagringar från koppar, stål och aluminum. Mixas med vatten
före applicering.

•
•
•
•

Stål
Aluminum
Koppar
Tar bort oxid

VpCI®-426
Vätska

Högprestanda, snabbverkande flytande rostborttagare utvecklad
speciellt för rostfritt stål, koppar och aluminum. Kan vara
mycket snabb i applikationer på kolstål.

• Stål
• Aluminum
• Koppar

• Rostfritt
• Neutralisera ytorna efteråt

VpCI®-426
Gel

Gel variant av VpCI®-426 Vätska utvecklad för liknande
applikationer på vertikala ytor eller för längre verkningstid vid
applicering manuellt.

• Stål
• Aluminum
• Koppar

• Koncentration (100%)
• Neutralisera ytorna efteråt

VpCI®-426
Powder

Pulver variant av VpCI®-426 skall mixas med vatten före
användning. Även tillgänglig i färdigdoserade påsar VpCI®-426
Saf-T-Charge för att minimera kemikaliehanteringen.

•
•
•
•
•

VpCI®-427

Flytande, aluminum oxid borttagare och vitfärgare som
kemiskt löser och tar bort AlO2. Utvecklad speciellt när en
"ny" yta önskas. Används oftast vid efterföljande operationer
eller vid estetiska syften. Neutralisera ytorna med VpCI®-426
efter användning.

ROST OXID BORTTAGARE

VpCI®-422

VpCI®-422g

pläterat och galvaniserat

Koncentration (7% vanligtvis)
Rostfritt
Aluminum
Koppar: Utmärkt för opläterade metaller
Neutralisera ytorna efteråt

• Aluminum oxid borttagare
• Neutralisera med VpCI®-426

r

VpCI®-432

Tuff flytande färgborttagare utvecklad speciellt för alkyd, akryl
och urethane beläggningar. Effektiv på de flesta typer av material
som trä, betong och metall.

• Färg / Graffitti borttagare
• De flesta typer av material

VpCI®-433

Gel variant av VpCI®-432 utvecklad för vertikala ytor eller för
längre verkningstid vid applicering manuellt. Ej doppning.

• Gel variant av VpCI®-432 för vertikala ytor

ROSTOMVANDLARE / PRIMERS

VpCI®
Tjock, vattenbaserad flytande primer/omvandlare som reagerar
CorrVerter® kemiskt med järnoxid, och fungerar sedan som en högklassig
självprimande beläggning. Kan toppmålas för att ge
långtidsskydd. Utvecklad speciellt för applikationer där kemisk
rostborttagning eller blästring inte är önskvärt eller omöjligt.

• Vattenbaserad Primer för Järnhaltiga metaller och
legeringar

• Neutral kemisk kelator
• Kan övermålas

Produkt Skumning Separerar Emulgerar
x

Temperatur
område

Förpackning

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-60 gr C

5 Gal(19 liter), 55
Gal(208 liter), Bulk

Vatten

Automatiserade högtrycktvätt
system, recirkulations system

18-71 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

Vatten

Applikationer

Bas/bärare

VpCI®-405

Medel

VpCI®-408

Låg

VpCI®-411

Medel

x

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-40 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
Aerosol

D-Limonene

VpCI®-411
Gel

NA

x

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-40 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

D-Limonene

VpCI®-414

Hög

x

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-60 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
Ecoair

Vatten

VpCI®-415

Hög

x

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-60 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal, (208 liter) Bulk,
Aerosol

Vatten

VpCI®-416

Hög

x

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-60 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
16 Oz

Vatten

VpCI®-417

Låg

x

ultraljud, recirkulationssystem,
automatiserade högtrycktvättsystem

18-71 gr C

VpCI®-418

Icke
skummande

x

recirkulationssystem,
automatiserade högtrycktvättsystem

18-71 gr C

VpCI®-418L

Icke
skummande

x

recirkulationssystem,
automatiserade högtrycktvättsystem

VpCI®-418
LM

Icke
skummande

x

VpCI®-419

x

100 Pounds
or Drum

Vatten

100 Pounds
Drum

Vatten

18-71 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

Vatten

recirkulationssystem,
automatiserade högtrycktvättsystem

18-71 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

Vatten

Medel

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-60 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

vatten

Ecoline®
Cleaner
Degreaser

Medel

Kraft tvätt, nedsänkning
manuell tvätt

5-40 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
16 Oz

Soja metyl
ester

VpCI®-422

Låg

NA

NA

kraft tvätt, nedsänkning,
handspray

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
Ecoair

organisk syra

VpCI®-422G

Låg

NA

NA

kraft tvätt, nedsänkning,
handspray

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

Vatten

VpCI®-423

Låg

NA

NA

borste, spray eller
manuell applicering

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

organisk syra

VpCI®-425

Låg

NA

NA

nedsänkning, ultraljudsbad

60-90 gr C

100 Pounds

oorganisk syra

VpCI®-426

Låg

NA

NA

kraft tvätt, nedsänkning,
handspray

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

oorganisk syra

VpCI®-426
Gel

NA

NA

NA

borste, spray eller
manuell applicering

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

oorganisk syra

VpCI®-426
Powder

låg

NA

NA

nedsänkning, ultraljudsbad

18-71 gr C

100 Pounds

oorganisk syra

VpCI®-427

Låg

NA

NA

kraft tvätt, nedsänkning,
handspray

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,

kaustik

VpCI®-432

Låg

NA

NA

nedsänkning, spray,
manuell applicering

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
16 Oz

lösningsmedel

VpCI®-433

NA

Låg

NA

borste, spray , manuell
applicering

rätt omgivning för
att behålla gel

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk

lösningsmedel

VpCI®
CorrVerter®

NA

NA

NA

borste, spray, roller , nedsänkning

15-49 gr C

5 Gal (19 liter), 55
Gal (208 liter), Bulk,
16 Oz

vattenbaserad akryl

(45 Kg)

(45 Kg)

(45 Kg)

(45 Kg)

Rostskyddar upp
till

Metaller som skyddas

Utspädnings
område (%)

Upp till 30 dagar

De flesta metaller

10 - 50

JA

Upp till 1 vecka

De flesta metaller

2 - 15k

N.E.

JA

Upp till 1 vecka

De flesta metaller

25 - 100

9.0 - 10.5

N.A.

JA

Upp till 1 vecka

De flesta metaller

100

Flytande koncentrat

9.0 - 10.5

N.E.

JA

Upp till 1 vecka

De flesta metaller

5- 66

Flytande koncentrat

10 - 12

N.E.

JA

Upp till 30 dagar

De flesta metaller

5- 50

Flytande koncentrat

11.5 - 12.5

N.E.

JA

Upp till 6 månader

De flesta metaller

5- 50

Pulver

N.A.

11.8
12.8

N.E.

Upp till 3 månader

De flesta metaller

2- 10

Pulver

N.A.

11.8
12.8

N.E.

Upp till 3 månader

De flesta metaller

2- 10

Flytande koncentrat

N.E.

10 - 12

N.E.

Upp till 3 månader

De flesta metaller

3- 25

Flytande koncentrat

N.E.

10.1
10.6

JA

Upp till 3 månader

De flesta metaller

3- 25

Flytande koncentrat

12.5 - 13

10 - 12

JA

Upp till 6 månader

Flytande koncentrat

N.E.

8-9

JA

Upp till 1 vecka

De flesta metaller

25 - 100

Flytande

1.7 - 2.5

N.E.

JA

Ytrost

Järnhaltiga

100

Flytande

5.5-6.5

N.A.

JA

Ytrost

De flesta metaller, Zn pläterade,
speciellt galvaniserade

100

Gel

N.E.

N.E.

JA

Ytrost

Järnhaltiga

100

Pulver

N.A.

7-8

JA

Ytrost

De flesta metaller

10-14 (vikt)

Flytande

1.5-2.5

N.E.

JA

Ytrost

De flesta metaller

25-100

Gel

N.E.

N.E.

JA

Ytrost

De flesta metaller

100

Pulver

N.A.

2.5-3.5

JA

Ytrost

De flesta metaller

1-7 (vikt)

Flytande koncentrat

>11

2.5-3.5

JA

NA

Aluminium & legeringar

10 - 100

Flytande

N.E.

N.E.

N.E.

Ytrost

De flesta metaller

100

Gel

N.E.

N.E.

N.E.

Ytrost

De flesta metaller

100

Viskös vätska

N.E.

N.E.

N.E.

Järnhaltiga

100

Form

Outspätt
pH

Utspätt
pH

Biologiskt
nedbrytbar

Flytande koncentrat

12

10 - 12

JA

Flytande koncentrat

N.E.

8.8 - 9.5

Flytande koncentrat

9.0 - 10.5

Gel
Färdigt att använda

Upp till 5 år

Järnhaltiga, Aluminium,
Galvaniserat

5 - 66

LIMITED WARRANTY
BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL
RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THERE WITH.
No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written
document signed by an officer of Cortec® Corporation.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable,
but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.
Cortec®

Corporation warrants Cortec®

products will be free from defects when shipped to
customer. Cortec® Corporation’s obligation under this warranty shall be limited to replacement of
product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty,
the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment
of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION
BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the
inability to use the products.
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Distributör:
C O R P O R AT I O N
Environmentally Safe VpCI ®/MCI ® Technologies

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet http://www.cortecvci.com
Printed on recycled paper

Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke Sverige
Tel: +46-31-887880
info@tribotec.se
www.tribotec.se www.tribotecblogg.se

100% Post Consumer

Revised: 02/09 Supersedes: 05/06
Cortec®, BioCorr®, BioCortec®, BioCushion™, Boiler Lizard®, Closed Loop Toad®, Cooling Tower Frog®, VpCI®, VpCI® Film Color of Blue®, VpCI-126®, VpCI-609®,
VpCI-137®, VmCI-307®, EcoWorks®, EcoAir®, Eco-Corr®, EcoLine®, EcoClean®, EcoShield®, EcoWeave®, EcoSpray®, EcoCoat®, Eco Emitter™, EcoSol™, Eco-Tie™,
Eco-Card™, Eco-Shrink™, EcoWrap®, Eco Film®, Cor-Mitt®, Cor-Pak®, CorShield®, CorSol®, Corrosorbers®, CorWipe®, CorrVerter®, Corr Seal®, CorrLam®, Corr-Fill™,
Corrlube™, CRI®, Desicorr®, ElectriCorr®, GalvaCorr®, Super Corr®, HPRS®, CRI®, MCI®, MCI Grenade®, Milcorr®, Nano VpCI™, and Rust Hunter® are trademarks of
Cortec® Corporation.
©Cortec Corporation 2009. All rights reserved.
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