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Zerust®Excor® Valeno on polyeteenipohjaisten kalvojen tuoteperhe, joka yhdistää tehokkaan ja aktiivisen
korroosioneston polyeteenimuovin käytettävyyteen.
Valeno® tarjoaa laajan valikoiman erilaisiin, myös erityisen vaativiin suojauskohteisiin, tarkoitettuja korroosionestotuotteita.

Edut
• Valeno –kalvot ovat nopeita ja helppoja
asentaa
• Kalvoja on saatavilla laaja valikoima, ja myös
pienet asiakaskohtaiset erikoiserät ovat
mahdollisia
• Suojaus kestää tehokkaana kuljetuksen ja
varastoinnin aikaiset korroosiorasitukset

Zerust®Excor® Valeno -kalvot on valmistettu korkealaatuisista PE-materiaaleista. Kalvot tarjoavat tehokkaan ja luotettavan korroosioneston lisäksi
erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Valeno -kalvot antavat tehokkaan
korroosioneston myös silloin, kun ilmastolliset olosuhteet ovat vaativia.
Valeno –kalvot antavat luotettavan korroosionoston kun suojattuja tuotteita
rasittaa korkea lämpötila, suuri ilmankosteus tai ilman epäpuhtaudet kuten
suolasumu.

• Zerust®Excor®-menetelmän suojavaikutus
perustuu inhibointiin, eikä yksinomaan veden
läpäisemättömyyteen tai kuivausaine-efektiin

Zerust®Excor® Valeno –kalvot ovat tarkoitettuja pääsääntöisesti kuljetuksen ja
varastoinnin aikaiseen korroosionestoon. Zerust®Excor® Valeno -kalvot ovat
molemminpuolin tehokkaita, ja ne antavat luotettavan suojauksen jopa
viideksi vuodeksi. Teknisen tukemme ohjeistamilla pakkaustekniikoilla
voidaan suojausaikaa pidentää jopa 15 vuoteen.

• Tuotteet ovat täysin kierrätyskelpoisia

Valeno -korroosionestokalvoja on saatavilla laaja valikoima erilaisiin suojaustarpeisiin. Yleisimmin Valeno –kalvoja toimitetaan tasokalvoina, putikikalvoina, pusseina, huppuina sekä asiakaskohtaisesti räätälöityinä kalvotuotteina. Kaikki Zerust®Excor® Valeno kalvot ovat myös kutistettavia.
Valeno –tuoteryhmään kuuluvat myös mm. vaahtomuovit, kovamuoviset
kennolevyt, kuplakalvot ja UV-suojauksella varustetut kutistekalvot.

Zerust®Excor® Valeno !kalvojen käyttö lyhyesti
1. Varmista, että suojattavat osat ja laitteet ovat puhtaita ja kuivia.
2. Tarkasta suojattavan metallin ja Valeno -kalvon yhteensopivuus.
3. Aseta suojattava tuote Valeno –kalvon sisään niin, että kalvo
ympäröi suojattavan tuotteen kokonaan.
4. Sulje pakkaus huolellisesti.
5. Saat korroosioneston tuottteillesi jopa viideksi vuodeksi
ilman muita käsittelyjä.

• Tuotteet ovat ympäristölle ja käyttäjille
turvallisia
• Tuotteet valmistetaan aina korkealaatuisista
raaka-aineista

• Tuotteilla on pitkä elinikä ja varastoitavuus

SUOJ AUSOMINAISUUDET
Zerust®Excor® korroosionestokalvot sisältävät
erilaisia korroosionestoyhdisteitä, jotka ovat
yhteensopivia eri metallien ja metalliseosten
ominaisuuksien kanssa.
Suosittelemme, että otatte yheyttä tekniseen
tukeemme parhaan mahdollisen korroosionestotavan kartoittamiseksi.
Zerust®Excor® korroosionestokalvot tunnistaa
keltaisesta väristä.

Tekninen tukemme auttaa mielellään oikean suojaustavan 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®
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Zerust®Excor®
Valeno

Tekniset tiedot
Käyttötarkoitus
ja kuvaus

Zerust®Excor® Valeno -tuotteet on tarkoitettu korrodoituvien ja
hapettuvien metallituotteiden suojaamiseen kuljetuksen ja
varastoinnin ajaksi.
Tuotteet ovat polyeteenipohjaisia korroosionestomuoveja,
joihin on integroitu patentoitu VCI-teknologiaan perustuva
korroosionestojärjestelmä. Kalvot ovat tehokkaita molemmin
puolin.

Korroosionestokalvot
• Tasokalvot
• Putkikalvot
• Pussit
• Pussit sulkijalla
• Huput
• Lavasäkit

Tuotteiden käyttö

Suojattavan metallin pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.
Suojattavan tuotteen ja pakkausalueen oltava tasalämpöisiä.

• Kiristekalvot

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

• Kuplakalvot

Estä kosteuden pääsy pakkaukseen.

jne.

1 m² Valeno -kalvoa voi suojata jopa 10 m² metallipintaa.
Rittävyyteen vaikuttavat monet tekijät kuten esim. pakkauksen
tyyppi, kuljetus- ja varastointiolosuhteet, suojattujen kappaleiden
pinta jne. Tekninen tukemme auttaa mielellään oikean pakkaustavan suunnittelussa ja kalvolaadun valinnassa.

Tehokkuus

• UV-suojatut kalvot
• Antistaattiset kalvot

Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet tekniseltä tueltamme.
Riittävyys

• Kutistekalvot

n. 1 h pakkauksen tilavuuden ollessa n. 1 m³, lämpötila +20 °C
n. 10 h pakkauksen tilavuuden ollessa n. 10 m³, lämpötila +20 °C

Kierrätettävyys
Voidaan hävittää kierrättämällä LDPE-04
Voidaan toimittaa kaatopaikalle sekajätteen
mukana
Voidaan hävittää polttamalla

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

Turvallisuus
Suojaus

Varastointi

Tuotteet soveltuvat laajalle valikoimalle eri metalleja sekä
metalliyhdistelmille. Ota yhteyttä tekniseen tukeemme oikean
suojaustavan valitsemiseksi.
Zerust®Excor® Valeno –kalvojen varastointiaika on 5 vuotta
omassa pakkauksessaan normaaleissa varasto-olosuhteissa.
Tuote varastoidaan kuivassa pölyltä, lialta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.

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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