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Zerust®Excor® Campo on COEX-menetelmällä
valmistettu kutistettava UV-suojauksella varustettu
tehokas korroosionestokalvo. Campo soveltuu
erityisominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti
suurten kappaleiden ja laitteistojen suojaamiseen
korroosiolta ja ilmastollisilta rasituksilta.

Edut
• Erittäin tehokas korroosionesto
• Tehokas kosteudensulku, täyttää standardit
DIN 55530, TL 813500-19
• Kutistettava
• UV-suojaus estää auringon
ultraviolettisäteilyn haurastuttavat
vaikutukset

Zerust®Excor® Campo soveltuu erityisominaisuuksiensa ansiosta käytettäväksi kohteisiin,
jotka altistuvat kuljetuksen tai varastoinnin aikana suurille ilmastorasituksille ja lämpötilavaihteluille. UV-suojaus ja kosteudensulkuominaisuudet tekevät Camposta erityisen
monikäyttöisen suojakalvon metallituotteille.
Campo valmistetaan korkealaatuisesta polyeteenistä, johon on integroitu aktiivinen
Zerust®Excor® -tehoaine. Aktiivisen tehoaineen vapautumista Camposta ei hidasta edes
korkea suhteellinen ilmankosteus tai alhaiset lämpötilat.

• Helppokäyttöinen
• Suojaa tehokkaasti eri metallilaadut
• Ei jätä jäämiä metallipinnoille
• Täysin kierrätyskelpoinen
• Yhteensopiva muiden Zerust®Excor®
-tuotteiden kanssa

Zerust®Excor® Campo kutistuu lämmön vaikutuksesta kappaleen muotojen mukaiseksi,
ja kutistettuna Campo tekee pakkauksesta siistin ja tiiviin yksikön. Tehokas Campo antaa
luotettavan suojauksen kahdeksi vuodeksi. Pitkittynyt ulkovarastointi asettaa kuitenkin
aina erityisvaatimukset tuotteiden suojaukselle. Mikäli kyseessä on ulkona tapahtuva
pitkäaikaisvarastointi, suosittelemme, että Campoa käytetään osana monikerrospakkausta. Teknisen tukemme ohjeistamilla pakkaustekniikoilla ulkovarastoinnin suojausaikaa voidaan turvallisesti pidentää.
Zerust®Excor® -kalvotuotteet perustuvat luotettavaan TÜV -laatusertifioituun
VCI-teknologiaan.

SUOJAUSOMINAISUUDET

Campon käyttö
1. Varmista, että suojattavat osat ja laitteet ovat puhtaita ja kuivia.
2. Tarkasta suojattavan metallin ja Campo -kalvon yhteensopivuus.
3. Aseta Campo –kalvo niin, että kalvon keltainen puoli on
kappaleen pintaa kohden. Varmista, että kalvo ympäröi
suojattavan tuotteen joka puolelta täydellisesti. Älä jätä rakoja.
4. Sulje pakkaus huolellisesti.
5. Kutista Campo huolellisesti lämmön avulla tiiviiksi pakkaukseksi.

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

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.
Muovikalvojen kutistaminen vaatii erityistä huolellisuutta, sekä asianmukaiset työskentelyolosuhteet
ja tulityöluvat.

