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Perigol® VCI 230
Zerust®Excor® Perigol VCI 230 on korroosionestoöljy,
joka sisältää tehokkaita haihtuvia korroosioinhibiittejä.
Perigol VCI 230 soveltuu kaikkien rautametallien,
teräksien, kokonaan tai osittain galvanoitujen teräksien, valurautojen sekä kupari- ja alumiiniseoksien
korroosionestoon.

Edut
• Tehokas suorassa ja epäsuorassa
kosketuksessa
• Helppo ja nopea käyttää
• Ohut kerrospaksuus
• Valumaton
• Ei emulsioidu veden kanssa
• Helppo poistaa suojatuilta pinnoilta

Perigol VCI230 sisältää täysin uuden teknologian: tuote antaa
tehokkaan korroosioneston sekä kosketusinhibiittien että höyrystyvien inhibiittien kautta. Siksi Perigol VCI 230 antaa erinomaisen
suojan myös metallipinnoilla, joille öljyä on vaikea levittää tasaisesti.

• Turvallinen, barium- ja esterivapaa
• Soveltuu moniin suojauskohteisiin
• Yhteensopiva myös ei-rautametallien kanssa

Perigol VCI 230 on erityisesti suunniteltu käytettäväksi kohteissa,
joissa vaaditaan tehokasta korroosionestoa. Se muodostaa ohuen,
valumattoman öljymäisen pinnan. Haihtuvat korroosionestoaineet
poistuvat metallin pinnalta itsestään kun suojatut tuotteet poistetaan pakkauksesta. Perigol VCI230 voidaan tarvittaessa poistaa
tavanomaisilla alkasilla puhdistusaineilla.
Perigol VCI 230 on liuotinvapaa, eikä se emulsoidu veden
kanssa.
Perigol VCI 230 on täysin yhteensopiva muiden Zerust® Excor®
-tuotteiden kanssa.

SUOJAUSTAPA

Tekninen tukemme auttaa mielellään oikean korroosionestotuotteen 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.

Perigol VCI230 soveltuu kaikkien rautametallien,
teräksien, kokonaan tai osittain galvanoitujen teräksien,
valurautojen sekä kupari- ja alumiiniseoksien korroosionestoon.
Perigol VCI 230 käsittelyn jälkeen suojatut osat tulee
pakata tiiviisti, jotta haihtuvien korroosionestoaineiden
pitoisuus pysyy riittävänä.

Zerust Oy
Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600
zerust@zerust.fi
www.zerust.fi

PERIGOL VCI 230

zerust_productsheet_a4_fi_perigol_VCI230 2016.ai

2

12.10.2016

13.28

Zerust®®Excor®®
Perigol VCI
VCI 230
Tekniset tiedot
Käyttötarkoitus

Zerust®Excor® Perigol VCI 230 on tehokas korroosionestoöljy
kuljetuksen tai varastoinnin aikaiseen korroosionestoon.

Ulkonäkö

Vaalean ruskea, samea neste

Tuotetiedot

Tiheys / 15 °C

DIN EN ISO 12185

900 ± 15 kg/m3

Viskositeetti / 40 °C

DIN 51562

23,0 ± 2,0 mm2/s

DIN EN ISO 2719

>105 °C

Leimahduspiste

Pakkauskoko
• 20 l kannu
• 400 ml aerosoli
• 200 l tynnyri
Tuotevalikoimassamme myös tehokas
ruiskutettava korroosionestorasva Axxanol
Spray-G

Liuotin pitoisuus 5 m-%
Tehokkuus

Käyttötapa

Jar test

DIN EN ISO 6270-2 väh. 30 sykliä

Riittävyys

n. 250 ml/m3

Suojattavan materiaalin lämpötila +20 – +50 °C .
Suojattava pinta voidaan käsitellä suihkuttamalla, sivelemällä tai
kastamalla.
Käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia ja ruosteettomia.
Kastamisaika

< 20 s

Kuivumisaika

5 – 15 min.

Kalvon paksuus

2 – 4 μm (käyttökohteen mukaan)

Poistaminen

Alkalinen vesipohjainen pesuaine

Varastointi

Varastointiaika n. 1 v, lämpötila +10 - +30 °C
Säilytä aina tiiviisti suljettuna.
Sekoita huolella ennen käyttöä. Pidä erillään sytytyslähteistä.

Pakkauskoot

20 l kannu
400 ml aerosoli
200 l tynnyri

Jätteiden käsittely
Tyhjentämättömät pakkaukset sekä
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.
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