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Zerust®Excor® Unico vaahtomuovit antavat tehokkaan korroosioneston erityisen nopeasti ainutlaatuisen solumuovirakenteensa ansiosta.
Unico vaahtomuovit tarjoavat lisäksi erinomaisen
kolhunsuojan. Zerust®Excor® Unico soveltuu hyvin
erityisen vaativiin kohteisiin.

Edut
• Erittäin tehokas korroosionesto
• Joustava pehmustemateriaali
• Erityisen nopeavaikutteinen
• Helppokäyttöinen
• Suojaa tehokkaasti eri metallilaadut

Zerust®Excor® Unico on joustava vaahtolevy, joka on kehitetty antamaan
erittäin tehokkaan korroosioneston lisäksi hyvän kolhusuojan.
Unico on valmistettu korkealaatuisesta Open cell PE -vaahtomuovista, johon
on imeytetty aktiivinen Zerust®Excor® -tehoaine. Open cell -rakenteen ansiosta
pinta-ala, josta aktiivista Zerust®Excor® -tehoainetta vapautuu, on moninkertainen PE-kalvoon verrattuna.
Unicon erityisominaisuutena on, että se vapauttaa Zerust®Excor® -tehoaineet
erityisen nopeasti ympäröivään ilmatilaan. Aktiivisen Zerust®Excor® -lisäaineen
vapautumista Unicosta ei hidasta edes korkea suhteellinen ilmankosteus.
Unicoa voidaan käyttää myös suuria ilmatiloja sisältävissä lähetyksissä (esim.
koneikko – ja laitteistopakkauksissa) korroosionestoa tukevana VCI -lähteenä.
Unico soveltuu myös pehmusteeksi pakattaessa arkoja tuotteita laatikkoon
useaan kerrokseen.
Zerust®Excor® Unico on tarkoitettu pääsääntöisesti kuljetuksen ja varastoinnin
aikaiseen korroosionestoon. Zerust®Excor® Unico on molemminpuolin
tehokas, ja se antaa luotettavan suojauksen kahdeksi vuodeksi. Teknisen
tukemme ohjeistamilla pakkaustekniikoilla voidaan suojausaikaa pidentää jopa
15 vuoteen.

• Ei jätä jäämiä metallipinnoille
• Saatavana myös valmiiksi leikattuina paloina
• Täysin yhteensopiva muiden Zerust®Excor®
-tuotteiden kanssa

SUOJAUSLAATU
Tyyppi A
Rautametallit, sinkitty teräs, kupari, messinki,
kromi, nikkeli, sinkki, alumiiniseokset,
magnesiumseokset sekä monimetalliyhdistelmät

Unicon käyttö
1. Määritä tarvittava määrä Zerust®Excor® Unico -tuotetta suojattavan tuotteen ja pakkauksen
tilavuuden mukaisesti.
2. Laita Unicoa tasaisesti pakkaukseen, tai käytä välikerrosten pehmustemateriaalina.
3. Voit asettaa Unicoa myös isojen laitteistojen suojausta vaativiin kohteisiin.
4. Tee pakkaus mahdollisimman tiiviiksi Zerust®Excor® Valeno -kalvoilla, jotta suoja-aine ei pääse haihtumaan pois.
Tekninen tukemme auttaa mielellään oikean kalvolaadun valinnassa ja optimaalisen pakkausratkaisun kartoittamisessa. Yllä oleva on yleisohje, jossa ei
ole otettu huomioon mahdollisia kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia erityisolosuhteita, tai suojattavan tuotteen ominaisuuksia, jotka tulee ottaa
huomioon suojausta tehdessä.

Zerust
rust®®Excor®®
Unico
Tekniset tiedot
Käyttötarkoitus
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Toimitustiedot

Zerust®Excor® Unico on tarkoitettu korrodoituvien ja
hapettuvien metallituotteiden korroosionestoon.
Tuote on polyeteenipohjainen vaahtomuovi, johon on integroitu
patentoitu VCI-teknologiaan perustuva korroosionestomenetelmä.
Unico on tehokas molemmin puolin.

• 60 m² / rulla
50 g / m²

Zerust®Excor® Unico vaahtolevy on nopea ja helppokäyttöinen
korroosionestotuote kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen
korroosionestoon.

Tyyppi F
• Toimitamme tilauksesta

Suojausaika

®

®

Käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti, Zerust Excor Unico
antaa korroosioneston kahdeksi vuodeksi tavanomaisissa ilmastoolosuhteissa. Tavanomainen tarkoittaa tässä yhteydessä varasto-,
teollisuus- ja kuljetusolosuhteita suljetussa pakkauksessa.

•

Levyt

•

Pussit

•

Huput

Suojausaikaa voidaan pidentää merkittävästi ilmanvaihtoa
rajoittamalla ja erityisillä pakkaustekniikoilla. Kysy lisää tekniseltä
tueltamme.
Suojauskyky

1 m² Unicoa voi suojata 2 m³ pakkaustilavuuden.
Unico –pala koko 230x270 mm suojaa n. 200 litran pakkaustilavuuden.
Suojaus muodostuu täydelliseksi noin 30 minuutissa kun
pakkauksen lämpötila on +20 °C.

Käyttötapa

Kierrätettävyys

Suojattavan metallin pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.
Suojattavan materiaalin lämpötila +20 – +50 °C .

Voidaan hävittää kierrättämällä

Suojattavan tuotteen ja pakkausalueen oltava tasalämpöisiä.

Voidaan toimittaa kaatopaikalle sekajätteen
mukana

Vältä suojatun tuotteen altistamista ilmastorasituksille ennenkuin
Zerust® Excor® tehoaineet ovat kyllästäneet pakkauksen ilmatilan.

Voidaan hävittää polttamalla

Estä kosteuden pääsy pakkaukseen.
Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet tekniseltä tueltamme.
Tiedot

Standardituote:

tiheys 40 kg/m³
paksuus 5 mm

Varastointi

Zerust®Excor® Unicon varastointiaika on 5 vuotta alkuperäisessä
pakkauksessa suoralta auringinvalolta suojattuna. Normaalit
sisävarastointiolosuhteet, kuitenkin alle +30 °C.

Turvallisuus

Suosittelemme, että otatte yhteyttä pakkausasiantuntijoihimme parhaan mahdollisen
korroosionestotavan kartoittamiseksi, sekä oikean Zerust®Excor® tuotetyypin valitsemiseksi.

Turvallinen käyttää ja käsitellä.
Täyttää kansainväliset terveys- ja
turvallisuussäädökset.
Valmistettu ympäristövaikutukset
huomioonottaen.
Turvallinen suojattaville tuotteille, ei
galvaanisia vaikutuksia, johtavia jäämiä tai
metallien ominaisuuksien muutoksia.
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