® ®
®
Zerust
Excor
Korroosionesto
VALENO
kiristekalvo
Zerust®Excor® -kumppanisi erikoisosaamisena on
erityisesti toimitusketjujen korroosioriskien tunnistaminen, optimaalisen korroosionestotavan kartoitus,
sekä kuljetuksen ja varastoinnin aikaista korroosionestoa tukevan pakkaustavan konsultointi.
Tehokkaan korroosioneston toteutuminen vaatii myös ammattitaitoisen
teknisen tuen.

Zerust®Excor®:ilta saat optimoidun korroosionestoratkaisun, johon sisältyy
tuotteiden asiakaskohtainen tuotemitoitus ja käyttökoulutus.
Zerust®Excor® korroosionestotuotteita on laaja valikoima erilaisille
suojaustarpeille. Tuotteet ovat tarkoitettuja pääsääntöisesti kuljetuksen ja
varastoinnin aikaiseen korroosionestoon.
Tuotteiden teho perustuu erityiseen patentoituun sähkökemialliseen
järjestelmään, jonka ansiosta saavutetaan suojattaville tuotteille tehokas,
pitkäkestoinen ja luotettava korroosionesto.

Zerust®Excor® -korroosionestojärjestelmässä aktiiviset tehoaineet on
integroitu erilaisiin pakkaustarkoituksissa käytettäviin materiaaleihin, kuten
esim. polyeteeniin, paperiin tai vaahtomuoviin.

Edut
• Zerust®Excor® tarjoaa taloudellisen
korroosionestotavan

• Tuotteet ovat helppo- ja nopeakäyttöisiä

• Tuotteet kestävät kuljetuksen tai varastoinnin
aikaiset korroosiorasitukset

• Zerust®Excor® -menetelmän suojavaikutus
perustuu inhibointiin, eikä yksinomaan veden
läpäisemättömyyteen tai kuivausaine-efektiin
• Tuotteet ovat ympäristölle ja käyttäjille
turvallisia

• Tuotteet täyttävät kansalliset ja kansainväliset
työturvallisuusmääräykset
• Tuotteet valmistetaan aina korkealaatuisista
raaka-aineista
• Tuotteet ovat täysin kierrätyskelpoisia

• Tuotteilla on pitkä elinikä ja varastoitavuus

Zerust®Excor® -korroosionestomenetelmän tuotteet perustuvat luotettavaan saksalaisen TÜV-hyväksynnän saaneeseen VCI-teknologiaan. Teknologian avulla voidaan suojata korroosionestoa vaativat tuotteet puhtaasti
ilman öljy tai muita vastaavia käsittelyjä vähintään viideksi vuodeksi.

SUOJAUSOMINAISUUDET

Zerust®Excor® -menetelmän käyttö lyhyesti
1. Varmista, että suojattavat osat ja laitteet ovat puhtaita ja kuivia.
2. Tarkasta suojattavan metallin ja Zerust®Excor® -tuotetyypin
yhteensopivuus.
3 Aseta suojattava tuote Zerust®Excor® -pakkaukseen.
4 Sulje pakkaus huolellisesti.
5. Saat korroosioneston tuottteillesi jopa viideksi vuodeksi ilman muita
käsittelyjä.

Zerust®Excor® korroosionestokalvot sisältävät erilaisia
korroosionestoyhdisteitä, jotka ovat yhteensopivia eri
metallien ja metalliseosten ominaisuuksien kanssa.
Zerust®Excor® -tuotteiden sisältämät vaikuttavat
tehoaineet ovat turvallisia sekä tuotteiden käyttäjille
että ympäristölle, ja tuotteilla on kansainväliset
turvallisuushyväksynnät. Tuotteet on rekisteröity mm.
REACH –asetuksen mukaisesti.
Keltaiset VCI-kalvot saat vain Zerust®Excor®
-kumppaniltasi.

Tekninen tukemme auttaa mielellään oikean kalvolaadun valinnassa ja optimaalisen suojausratkaisun 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. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Zerust®Excor®
Yleistiedot

ZERUST®EXCOR®

Yleiskuvaus tuotteista
Käyttötarkoitus

Tuotteiden käyttö

Palvelut

Korroosionestotuoteryhmät

Zerust® Excor® -tuotteet on tarkoitettu korrodoituvien ja
hapettuvien metallituotteiden suojaamiseen kuljetuksen tai
varastoinnin ajaksi.

• VALENO® kalvot

• ABRIGO® paperit

Suojattavan metallin pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Ei pesuainejäämiä, kosteutta tai alkanutta korroosiota.
Suojattavan tuotteen ja pakkausalueen oltava tasalämpöisiä.
Vältä suojatun tuotteen altistamista ilmastorasituksille ennenkuin
Zerust® Excor® -tehoaineet ovat kyllästäneet pakkauksen
ilmatilan.
Estä kosteuden pääsy pakkaukseen.
Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet tekniseltä tueltamme.
Zerust® Excor® -tuotteiden käyttäjällä on saatavilla mm.
sääkaappikokeet kansainvälisten standardien mukaisesti.
Pakkauskonsultaatio ja dokumentointi.
Koelähetykset dataloggereita hyväksikäyttäen.
Tuotantoprosessien läpikäyminen, korroosioriskien selvittäminen
ja analysointi sekä toimintasuositukset.
Maailmanlaajuinen tekninen tuki.

Tehokkuus

Zerust®Excor® -tuotteilla saavutetaan jopa 5 vuoden suojaus.
Teknisen tukemme ohjeistamilla pakkaustekniikoilla voidaan
suojausaikaa pidentää jopa 15 vuoteen.

Suojaus

Rautametallien, ei-rautametallien ja monimetallien suojaus.

Turvallisuus

Tuotteet ovat turvallisia käyttää ja käsitellä, ja ne täyttävät
kansainväliset terveys- ja turvallisuussäädökset ja normit.
Kaikkien tuotteiden tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

Tekninen tukemme on käytössänne oikean ja optimaalisen suojaustavan valinnassa.
Tuotteista annetut suulliset tai kirjalliset tiedot ja ohjeet perustuvat parhaaseen käytössämme olevaan tietoon, mutta tietojen täydellisyyttä ei taata. Tuotteen käyttäjän tulee
testata tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

• PERIGOL® öljyt

• AXXANOL® öljyt

• AXXATEC® nesteet

• UNICO® vaahtomuovit
• ZERUST® kapselit
• EMIBO® kapselit

• ACTIV® diffuuserit

Kierrätettävyys
Voidaan hävittää kierrättämällä

Voidaan toimittaa kaatopaikalle sekajätteen
mukana (ei öljy- ja nestemäiset tuotteet)
Voidaan hävittää polttamalla

Turvallisuus
Turvallinen käyttää ja käsitellä.

Täyttää kansainväliset terveys- ja
turvallisuussäädökset.

Valmistettu ympäristövaikutukset huomioon
ottaen.
Turvallinen suojattaville tuotteille, ei
galvaanisia vaikutuksia, johtavia jäämiä tai
metallien ominaisuuksien muutoksia.
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