Zerust® ActivPakTM
Zerust® ActivPak™ tarjoaa helppokäyttöisen ja
pitkäkestoisen korroosioneston metallipinnoille
erittäin nopeasti. Zerust® ActivPak™ on erinomainen
vaihtoehto suljetuissa tiloissa oleville metalli- tai
elektroniikkakomponenteille varastoinnin ja kuljetuksen aikaiseen korroosionestoon.

ActivPak™ sisältää nopeavaikutteisia korroosioinhibiittejä, jotka
antavat tehokkaan korroosioneston metalleille ympäristön rasituksia
vastaan.
ActivPak™ vähentää korroosion esiintymistä myös ruostuneissa
osissa ja vaikeissa, jopa rikkipitoisissa ilmasto-olosuhteissa. ActivPak™ on tehokas myös silloin, jos metallin pintaan on työstön
jälkeen jäänyt epäpuhtauksia. Oikein asennettuna ActivPak™ estää
myös salamakorroosion ilmentymisen.

Edut
•

Erittäin tehokas korroosionesto

•

Nopeavaikutteinen

•

Helppokäyttöinen

•

Erityisesti rautametallien ja alumiinin
suojaamiseen

•

Suojaa ahtaissa paikoissa

•

Ei jätä jäämiä metallipinnoille

•

Tehokas myös rikkipitoisissa ilmastoolosuhteissa

•

Täysin yhteensopiva muiden Zerust®
-tuotteiden kanssa

ActivPak™ antaa aktiivisen korroosioneston vuodeksi rautametalleille
ja on yhteensopiva mm. alumiinin kanssa.
Korroosioinhibiittien muodostama suojakerros haihtuu täysin
metallin pinnoilta, joten korroosionestolla ei ole vaikutusta metallin
jatkokäsittelyihin, kuten esim. hitsaukseen tai maalaukseen.

ActivPakTM käyttö
1. Määritä tarvittava määrä ActivPak™ -tuotetta suojattavan tuotteen ja pakkauksen tilavuuden mukaisesti.
2. Poista ActivPak™ muovipakkauksestaan. Käsittele niin, ettei pakkaus puhkea. Jaa ActivPak™ -paketit
tasaisesti koko pakkaukseen. Älä käytä tuotetta suorassa kosketuksessa kuparin tai messingin kanssa.
3. Tee pakkaus mahdollisimman tiiviiksi, jotta suoja-aine ei pääse haihtumaan pois.

Zerust®
ActivPakTM
Tekniset tiedot
Käyttötarkoitus

Zerust® ActivPak™ on nopea ja helppokäyttöinen korroosionestomenetelmä kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen korroosionestoon.

Suojausaika

Käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti, Zerust® ActivPak™
antaa korroosioneston yhdeksi vuodeksi tavanomaisissa ilmastoolosuhteissa. Tavanomainen tarkoittaa tässä yhteydessä varasto-,
teollisuus- ja kuljetusolosuhteita suljetussa pakkauksessa.
Suojausaikaa voidaan pidentää ilmanvaihtoa rajoittamalla.

Suojauskyky

ActivPak™ (LS)
ActivPak™ (LS) T350

Pakkauskoko
• 10 kpl laatikko

1 m³
0,75 m³

Jätteiden käsittely

Käyttötapa

Suojattavan materiaalin lämpötila 20 – 50 °C .
Suojattavien pintojen tulee olla kuivia ja ruosteettomia.

Varastointi

Zerust® ActivPak™ varastointiaika on 2 vuotta alkuperäisessä
pakkauksessa ja suoralta auringinvalolta suojattuna. Varastointilämpötilan tulee olla 30 ˚C tai vähemmän, sillä tuote laajenee
korkeissa lämpötiloissa.

Turvallisuus

Turvallinen käyttää ja käsitellä. Täyttää kansainväliset terveys- ja
turvallisuussäädökset ja normit.

Tyhjentämättömät pakkaukset sekä
tuotejäämät hävitetään paikallisten
jätehuoltoviranomaisten antamien
ohjeiden mukaisesti.

Turvallinen suojattaville tuotteille, ei galvaanisia vaikutuksia,
johtavia jäämiä tai metallien ominaisuuksien muutoksia.
Hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Tuotteen ollessa aktiivinen, saattaa esiintyä tuotteelle ominaista
tuoksua.
Tämä esite sisältää yleisiä ohjeita ja tietoja. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy
lisäkysymyksiä tai on kyse tavallisuudesta poikkeavasta käyttösovelluksesta,
pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.
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