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VpCI®-398 Acoperire cu Nano-VpCI® pentru autovehicule.
Protecţie superioară contra coroziunii podelei (sub
caroserie) şi a capotei !
Colaborarea dintre specialiştii Cortec® şi Departamentul Transporturilor din Minnesota a avut drept rezultat
lansarea unui produs revoluţionar pentru protecţia împotriva coroziunii vehiculelor utilitare expuse în
mediul sever al regiunii Minnesota, cunoscută pentru iernile lungi în care se întrebuinţează frecvent soluţii
de degivrare.

Acoperirea VpCI®-398 pentru zonele de sub caroserie şi sub capotă la vehicule / autovehicule este un
produs cu performanţe deosebite şi are incorporată cea mai avansată Tehnologie a inhibitorilor de coroziune
– nano inhibitorii de coroziune (Nano-VpCI®) .
Produsul este sigur pentru mediu, economic şi asigură protecţie anticorozivă multimetal, de lungă durată.
VpCI®-398 nu este toxic şi nu este periculos.
Permite aplicarea prin pensulare, pulverizare sau imersare şi asigură formarea unei pelicule consistente şi cu
rezistenţă deosebită în mediu sever. Moleculele de Nano-VpCI® pătrund în porii metalului şi protejează
inclusiv micro-cavităţile şi zonele greu accesibile adiacente prin formarea unei bariere care sigilează
metalul, de aer şi umiditate.
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DATE PERFORMANŢE
Grosime recomandată (microni)

Umed 175-225, Uscat 100-125

Rezistenţa la coroziune, Ceaţă salină ASTM B-117

Peste 2000 ore, trece

Imersie în apă sarată

1000 ore, trece

Imersie în apă dulce

1000 ore, trece

Rezistenţă la curgere, @ 25°C-300°C

Fără curgere

QUV, Ciclu - 4 ore UV @ 60°C, 4 ore de condens @ 40°C

500 ore, trece

Gravelometer, - 29°C, ASTM 3170

Trece, Excelent

Gravelometer, - 29°C, ASTM 3170, plus 336 ore Ceaţă Salină, ASTM B-117 Trece, Excelent
QUV, 500 ore – plus Gravelometer, - 29°C, ASTM 3170, plus 336 ore Ceaţă
Salină, ASTM B-117

Trece, Excelent

Acoperirea VpCI®-398 este durabilă, nelipiciosă, autoregenerativă, îndepărtează apa şi asigură o excelentă
protecţie a metalelor expuse în condiţii dificile de mediu. Este produsul ideal pentru vehicule industriale,
agricole, militare, utilitare, parcuri auto din sectorul privat, autovehicule personale şi comerciale.

Spuneţi adio oxidării şi coroziunii care vă ataca sistematic caroseria autovehicului dvs. !
Utilizaţi Cortec® VpCI®-398, acoperire performantă, eficientă şi economică !
CORTROM B.G. SRL – Consultant tehnic si distribuitor exclusiv pentru România al Produselor Cortec ® USA
Cortec® Corporation is a world leader in innovative, environmentally responsible VpCI® and MCI® corrosion control technologies for
Packaging, Metalworking, Construction, Electronics, Water Treatment, Oil & Gas, and other industries. Our relentless dedication to
sustainability, quality, service, and support is unmatched in the industry. Headquartered in St. Paul, Minnesota, Cortec ® manufactures over
400 products distributed worldwide. ISO 9001 & ISO 14001:2004 Certified.
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