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VpCI 422
VpCI 422 G

Przed zastosowaniem               Po zastosowaniu Cortec VpCI-422

ODRDZEWIACZ

Opis produktu

Cortec VpCI-422 jest Êrodkiem usuwajàcym rdz´. Jest nieszkodliwy dla ludzi, a jednoczeÊnie
skutecznie usuwa rdz´ i nalot ze stali, ˝elaza, miedzi, mosiàdzu, chromu i aluminium. Cortec
VpCI-422 usuwa korozj´ z metali, nie tworzàc przy tym produktów ucià˝liwych w utylizacji.
Cortec VpCI-422G to zmodyfikowana wersja produktu Cortec VpCI-422, zalecana do stosowania
na stal ocynkowanà.

Nie uszkadza ludzkiej skóry oraz nie wywiera niekorzystnego wp∏ywu na wi´kszoÊç farb,
plastików, drewno, materia∏y w∏ókiennicze, ceramik´ czy gum´, gdy stosowany jest zgodnie
z zaleceniami. Usuwanie korozji jest ∏atwe. Wystarczy nanieÊç Cortec VpCI-422, po czym
sp∏ukaç wodà.

Cortec VpCI-422/VpCI-422G jest ca∏kowicie organiczny, w 100 % biodegradowalny. Nie wymaga
specjalnego usuwania przy typowym stosowaniu. Jest szczególnie pomocny do zastosowaƒ
w warunkach zewn´trznych i w Êrodowisku morskim, gdzie usuwanie odpadków chemicznych
mo˝e stanowiç problem. W rzadkich przypadkach, gdy wystarczajàca iloÊç substancji
ska˝ajàcych Êrodowisko przedosta∏a si´ do roztworu, mo˝e wymagaç utylizacji.

W odró˝nieniu od konwencjonalnych usuwaczy rdzy, które mogà byç skrajnie niebezpieczne przy
stosowaniu i magazynowaniu, Cortec VpCI-422/VpCI-422G jest tak ∏agodny, ˝e wymagane sà
minimalne Êrodki ochrony. Ponadto preparat jest nietoksyczny, niepalny, nie wydziela ˝ràcych
kwasów czy oparów. Prawie bezzapachowy i skrajnie ∏agodny Cortec VpCI-422/VpCI-422G, jest
Êrodkiem ∏atwym i bezpiecznym w u˝yciu. W przeciwieƒstwie do ostrych przemys∏owych
chemikaliów, Cortec VpCI-422/VpCI-422G mo˝e byç stosowany w sàsiedztwie stanowisk pracy
takich jak linie monta˝owe i linie opakowaniowe, nie wywierajàc niekorzystnych wp∏ywów na
sprawnoÊç procesu produkcji.
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G∏ówne zalety

• usuwa rdz´ i korozj´ z metali ˝elaznych i nie˝elaznych,
• zapobiega korozji "flash corrosion",
• ca∏kowicie organiczny i biodegradowlany,
• nie zanieczyszcza Êrodowiska i nie musi byç utylizowany,
• uwalnia zardzewia∏e cz´Êci,
• czyÊci plamy rdzy z malowanych, drewnianych i innych powierzchni,
• bezpieczny w stosowaniu i magazynowaniu,
• nie wywiera niekorzystnego wp∏ywu na wi´kszoÊç farb, plastik, drewno, materia∏y

w∏ókiennicze, ceramik´ i gum´,
• bezpieczny, nietoksyczny, niepalny, o ∏agodnym zapachu, idealny preparat do stosowania

wewnàtrz zak∏adu.
• spe∏nia wymagania: ASTM F-519-05.

Typowe zastosowania

• usuwanie rdzy z cz´Êci i powierzchni metalowych w procesie produkcji,
• wewn´trzne i zewn´trzne powierzchnie zbiorników i statków,
• urzàdzenia mechaniczne i sprz´t w warunkach zewn´trznych,
• samochody ci´˝arowe, osobowe i inne pojazdy,
• cz´Êci i sprz´t samochodowy, morski i rolniczy,
• ogrodzenia, por´cze i Êciany,
• narz´dzia, zamki, zardzewia∏e, "zapieczone" cz´Êci.

Sposób stosowania

Cortec VpCI-422 mo˝e byç nanoszony przez natrysk powietrzny, bezpowietrzny, nak∏adany
p´dzlem lub przez zanurzanie (kàpiel).
Przed nak∏adaniem metodà natrysku lub p´dzlem nale˝y usunàç luênà rdz´ lub nalot. Nast´pnie
nanieÊç kocentrat Cortec VpCI-422 na powierzchni´, pozostawiç na 10-15 minut i sp∏ukaç
roztworem alkalicznym (z serii Cortec VpCI-410). Zazwyczaj szczotkowanie nie jest wymagane.
JeÊli to konieczne czynnoÊç nale˝y powtórzyç.

Usuni´cie Êredniej i du˝ej iloÊci rdzy potrwa nieco d∏u˝ej.

Przy stosowaniu przez zanurzanie, usunàç wi´ksze osady, luênà rdz´ lub nalot. Moczyç cz´Êci
tak d∏ugo, a˝ korozja zostanie usuni´ta. Wyjàç cz´Êci i sp∏ukaç  roztworem alkalicznym (z serii
Cortec VpCI-410).
Podwy˝szenie temperatury do 65°C przyspiesza proces czyszczenia.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

VpCI-422 VpCI-422G

postaç     ciemny bursztynowy do bràzowego p∏yn
zawartoÊç sk∏adników nielotnych 28 - 33% 33-38%
zapach lekki lekki
pH 1,7 - 2,5 5,5 - 7,0
g´stoÊç 1,12 - 1,15 kg/dm3 1,14 - 1,16 kg/dm3

Wyniki Testów

Biodegradacja, 28 dni (wed∏ug 405.1 EPA 600/4-79-020)

Wymaganie dla substancji
szybko degradowalnych

Wynik

> 60 % 66,67 %
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ToksycznoÊç dla organizmów wodnych *

Badane organizmy Wynik (LC 50 ** ppm, 48 godzin)

Cyprinodon Variegatus 707

Americamysis bahia 107

Sceletonema costatum 72 (EC 50) **

ZdolnoÊç do bioakumulacji (Wskaênik logPow)

Wymaganie dla substancji
o niskiej zdolnoÊci bioakumulacji

Wynik

< 3 - 6,44

* Testy wykonane wed∏ug zalecenia OECD

** LC50 st´˝enie powodujàce Êmierç 50 % populacji

    EC50 st´˝enie skuteczne dla 50 % populacji

Opakowania i przechowywanie

Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych
opakowaniach uzgodnionych z odbiorcà..

Przechowywaç w szczelnie zamkni´tych opakowaniach, w ogrzewanych pomieszczeniach.
Nie dopuÊciç do przemarzni´cia produktu.

Minimalna temperatura przechowywania: 0°C
Maksymalna temperatura przechowywania: 49°C

VpCI-422 jest tak˝e dost´pny w aerozolu w wersji EEEEccccooooAAAAiiiirrrr  (pojemniki 397 g).

• PRODUKT WY¸ÑCZNIE DO ZASTOSOWA¡ PRZEMYS¸OWYCH
• CHRONIå PRZED DZIEåMI
• ZAMYKAå SZCZELNIE OPAKOWANIA
• ZAPOZNAå SI¢ Z KARTÑ BEZPIECZE¡STWA PRODUKTU

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOÂCI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte sà na najlepszej wiedzy i doÊwiadczeniach , co do których jesteÊmy przekonani ˝e sà wiarygodne i

odpowiadajà rzeczywistemu stanowi teorii i praktyki. Nie sà one jednak wià˝àce i nie tworzà ˝adnego stosunku prawnego lub umownego ani te˝ dodatkowych zobowiàzaƒ do umowy kupna - sprzeda˝y, a

ich dok∏adnoÊç i kompletnoÊç nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, ˝e jego produkty wysy∏ane do nabywcy sà wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w

przypadku udowodnienia jego defektu. ˚eby uzyskaç prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomiç Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w

przeciàgu szeÊciu miesi´cy od daty wysy∏ki produktu do nabywcy. Wszyskie koszty wysy∏ki zwiàzane z wymianà produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za

jakiekolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikajàce z u˝ycia bàdê niemo˝noÊci u˝ycia nabytych produktów.Przed u˝yciem nabywca musi sam okreÊliç przydatnoÊç produktu do zamierzonego

zastosowania na swoje ryzyko i pe∏nà odpowiedzialnoÊç z nim zwiàzanà. Jakiekolwiek informacje i stwierdzenia wykraczajàce poza niniejszà kart´ nie sà w ˝aden sposób wià˝àce dopóki nie zostanà

potwierdzone umowà pisemnà.

OTiK Sp.  z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl

DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

CORTEC®, Total Corrosion ControlTM, Migrating Corrosion InhibitorsTM, MCI® to zastrze˝one znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrze˝ony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.

AktualnoÊç: 1/5/06

TreÊç niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udost´pnianie w internecie i przekazywanie

w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny ca∏oÊci lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.


