BOBINA E SACO PLÁSTICO ANTICORROSIVA
Descrição:::
Plástico de baixa densidade tratado quimicamente com substâncias anticorrosiva VCI
Aplicação:::
Embalagem para materiais ferrosos multimetálico
Finalidade:::
Proteção de metais ferrosos e não ferrosos durante os processos de transporte e/
ou armazenamento
Não embalar peças com indícios iniciais de oxidação pois o estado se manterá
com a mesma aparência
Apresentação:::
Na forma de bobinas ou em sacos com dimensões variadas
Marca: VCI Brasil
RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Para a melhor aplicação dos inibidores voláteis de corrosão, a superfície metálica
deve estar limpa, sem a presença de produtos que possam prejudicar a sua
eficiência;
Não embalar peças metálicas com qualquer início de oxidação; Embalar peças
secas ou com resíduo identificado que, com certeza, não promoverão a oxidação
ou decomposição do VCI;
É importante o bom fechamento da embalagem para a saturação do meio. As
embalagens que contém VCI podem ser abertas rapidamente devendo ser
fechadas o mais prontamente possível para que não ocorra a perda da
volatilização do VCI e o equilíbrio do meio. Não deixar a embalagem aberta;
Evitar o contato do material metálico com a madeira ou papelão, envolvendo-os
com o produto VCI; Evitar a manipulação dos materiais metálicos com as mãos
sem proteção, utilizando luvas;
Evitar contatos com os olhos e boca. Não ingerir e nem utilizar com alimentos;
Não reutilizar os produtos VCI.
____________________________________________________________
VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO
Confere proteção com eficiência às superfícies metálicas secas ou oleadas
durante armazenamento ou transporte;
Resistência em ambientes úmidos, salinos, industriais e atmosféricos oxidantes;
Não ocorre deposição de materiais sobre a superfície, nem quando quente;
Produtos atóxicos, biodegradáveis e recicláveis.
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