Saches Zerust® VS5 - Multimetálico
				

TECNOLOGIA QUE PROTEGE METAIS CONTRA CORROSÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
CARACTERÍSTICAS
• Proteção eficaz contra 		
corrosão.
• Atóxicos e inodoros.
• Absorve umidade e		
dispersa rapidamente 		
inibidores de corrosão.

BENEFÍCIOS
• Fácil aplicação
• Não mancha
• Preço Competitivo
• Suporte Global Zerust®

Saches Zerust®VS5 foram criados para complementar nossa tecnologia na
prevenção de corrosão. São dispositivos projetados para acelerar a velocidade
de propagação e saturação do Inibidor Volátil de Corrosão – VCI nos mais
variados tipos de embalagem. Os inibidores presentes nos Saches Zerust®
VS5 são totalmente atóxicos, inodoros e inibem a corrosão em ligas ferrosas
ou multimetálicas (alumínio, cobre, latão etc). Os Saches Zerust® VS5
diferentemente de outras opções disponíveis no mercado, possuem dupla
função protetiva. Além de controlar a umidade, o seu alto poder de difusão
do inibidor gera rapidamente um ambiente inerte à corrosão no interior da
embalagem.
Possuem identificação impressa e são produzidos em NON WOVEN permitindo
uma rápida liberação do vapor inibidor minimizando a quantidade de
unidades por m3. Não geram manchas em contato com as peças mantendo
as mesmas com a aparência intacta.
Os Saches Zerust® estão disponíveis nas versões de 10 , 20, 100 e 500 gramas.
Assim como todas as tecnologias Zerust® possui o nosso Suporte Global.
Os Saches Zerust® VS5, como um complemento para aplicações críticas, são
indicados para proporcionar uma proteção extra no interior de embalagens
que armazenam:
♦ Peças pequenas em grande volume numa mesma embalagem;
♦ Peças com geometria complexa;
♦ Peças com grande massa metálica;
♦ Peças com superfícies críticas (usinadas, brunidas, polidas etc);
♦ Peças produzidas com grande valor agregado; etc.
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Complemente os métodos atuais de
embalagem inibidora de corrosão,
usando saches inibidores de corrosão
Zerust® para proteger superfícies
internas das suas cargas.

PROTEGE COMPONENTES METÁLICOS SEM
DEIXAR RESÍDUOS, ALÉM DE CONTROLAR A
UMIDADE.

FOTO DO PRODUTO

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PARA:

TRANSPORTE
PARA
EXPORTAÇÃO

ARMAZENAGEM POR
LONGO TEMPO

ESTOCAGEM
DURANTE A
OPERAÇÃO

TIPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTE
NORMAL

AMBIENTE
AGRESSIVO

AMBIENTE
EXTREMO

INFORMAÇÕES
PARA PEDIDOS

• DISPONIBILIDADE

Saches de 10, 20, 100 e 500
gramas.

• Volume / Raio de 		
Proteção

Favor consultar a tabela de
Dimensões e Especificações à
direita.

• Tipo de Proteção
VCI - multimetálico.

Tabela de Dimensionamento
Especificação
Volume
de Proteção 		

VS5 - 10
VS5 - 20
VS5 - 100
VS5 - 500

0,4 m3
0,8 m3
4,0 m3
15,0 m3

Período

12 meses
12 meses
12 meses
12 meses

Observação: O tempo de proteção é aumentado com a aplicação
		associada dos filmes ICTTM 510 Zerust®

• Duração da Proteção
Protege metais por 12 (doze)
meses, quando corretamente
aplicados, embalados e
armazenados.

• Vida Útil de Prateleira

Dois anos, quando armazenada
na embalagem original, e ao
abrigo de luz solar direta.
Em grandes compartimentos, dois saches podem
ser colocados em cantos
opostos na diagonal para
proteger completamente
o espaço.

Local ideal para aplicação
do produto.

Boa para maioria das
aplicações e proporciona
uma ótima proteção.
Local ideal para aplicação
do produto.

Para mais informações sobre os vários produtos relacionados acima, visite o
nosso Web site, em www.zerust.com.br ou ligue para +55 15 3388-4700.

OUTROS PRODUTOS DISPONÍVEIS

Um pr odut o da :
N o r t h e r n Te c h n o l o g i e s
International Corporation
Av. São Bernardo do Campo, 255 Sorocaba SP - CEP 18085-310
Tel.: + 55 15 3388-4700

Linha ICTTM 500: Películas para Embalagem
É a nossa linha de produtos mais utilizada. Vários tipos de película proporcionam
proteção de curto ou de longo prazo para peças e equipamentos, durante a
armazenagem ou o transporte.
Linha ICTTM 700: Aditivos e Revestimentos Líquidos
Proteção temporária de peças contra corrosão durante os processos de
produção, durante a armazenagem ou para proteção adicional à fornecida
pelos produtos da linha ICT™ 500, durante transporte marítimo.

Fax: + 55 15 3388-4706
EMAIL: zerust@zerust.com.br
WEB: www.zerust.com.br
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