Filme Zerust® ICT®510-C Multimetálico
TECNOLOGIA QUE PROTEGE METAIS CONTRA CORROSÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
O Filme Zerust® ICT® 510-C Multimetálico é uma película para
embalagem fácil de usar, que incorpora a nossa comprovada tecnologia
Zerust® ICT® de inibição de corrosão. O Filme Zerust® ICT® 510-C
Multimetálico é uma proteção econômica e versátil contra danos por
corrosão em peças que contem uma combinação de metais ferrosos e
não ferrosos, em condições típicas de transporte e armazenagem. Use o
Filme Zerust® ICT®510-C Multimetálico para proteger componentes e
equipamentos eletrônicos, máquinas, componentes automotivos CKD e
quaisquer outras peças compostas por vários metais. O Filme Zerust®
ICT®510-C Multimetálico é um dos produtos Zerust® para embalagem
mais utilizados e apresenta desempenho comprovado durante mais de
20 anos por milhares de clientes em todo o mundo.

CARACTERÍSTICAS
• Proteção comprovada
contra corrosão
• Fácil de usar
• Não tóxico
• Reciclável

O Filme Zerust® ICT® 510-C Multimetálico é apenas um outro nome das
conhecidas películas e sacos de polietileno multimetálico que os nossos
clientes têm comprado durante anos. A marca ICT® ou Integrated
Corrosion Technologies® ajuda a diferenciar os produtos Zerust® dos
produtos VCI genéricos, que contem produtos químicos menos
adequados ou que incorporam tecnologias de menor desempenho.

BENEFÍCIOS
• Reduz a incidência
de corrosão
• Melhora os índices de
rendimento de transporte
• Mantém peças limpas
e livres de sujeira
• Economiza dinheiro
e recursos
• Fornecido com o suporte
global Zerust®, no local

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

FILME ZERUST® ICT®510-C MULTIMETÁLICO
VERDE UTILIZADA PARA PROTEGER
COMPONENTES AUTOMOTIVOS ESTAMPADOS,
DURANTE TRANSPORTE MARÍTIMO.

Preservando as suas peças metálicas durante
a armazenagem e o transporte, o Filme
Zerust® ICT® 510-C Ferroso ajuda você a reduzir
as necessidades de inspeção e de retrabalho,
além de reduzir o sucateamento e o excesso
de estoque, economizando dinheiro e recursos
significativos para você e para sua empresa.

FILME ZERUST® ICT®510-C MULTIMETÁLICO
VERDE UTILIZADA PARA PROTEGER UMA
MÁQUINA INTEIRA PARA TRANSPORTE
INTERNACIONAL NA REPÚBLICA CHECA.

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PARA:

TRANSPORTE
PARA
EXPORTAÇÃO

ARMAZENAGEM
POR
LONGO TEMPO

ESTOCAGEM

TIPO DE APLICAÇÃO

TRABALHO EM
EXECUÇÃO

AMBIENTE
NORMAL

AMBIENTE
AGRESSIVO

AMBIENTE
EXTREMO

INFORMAÇÕES
PARA PEDIDOS
Sacos (lisos e reforçados), tubos
e folhas

VISÃO GERAL DA LINHA ICT®500: FILMES PARA EMBALAGEM
ELEVADA

RESISTÊNCIA FÍSICA (RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

• CONFIGURAÇÕES

• Dimensões(largura)
Sacos e Tubos:
2” a 125” (lisos)
2” a 150” (reforçados)
Folhas: 2” a 26’

• Espessura
1 a 8 mils

• CORES

A cor padrão do Filme Zerust®
ICT®510-C Multimetálico é o verde.
Mediante solicitação poderão ser
disponibilizadas outras cores.

• TIPO DE PROTEÇÃO

Capacidade de proteção
multimetálica contra corrosão.

ICT520-PV
ICT510-M22019
ICT520-XF
ICT530-DP
ICT520-FD
ICT520-HS

ICT510-CLLD
Plain lDPE*

ICT510-C

ICT504-LM
ICT510-CLHD

Plain HDPE**

CAPACIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO
BAIXA

ELEVADA
*Polietileno Comum de Baixa Densidade

• DURAÇÃO DA PROTEÇÃO

Protege metais por até cinco anos,
quando corretamente embalados e
armazenados.

• VIDA ÚTIl DE PRATELEIRA

Dois anos, quando armazenado
na embalagem original, a 85º F ou
menos, e ao abrigo de luz solar
direta.

DÚVIDAS?
Entre em contato com o Serviço
de Atendimento ao Cliente, pelo
telefone + 55 15 3388-4700 ou 		
por e-mail; zerust@zerust.com.br

** Polietileno Comum de Alta Densidade

Oferecemos uma linha completa de produtos para todos os tipos de situação.
Escolha pela capacidade de proteção contra corrosão.
Escolha pela capacidade de proteção física.
Escolha o produto que melhor atende às suas necessidades.
Fabricamos vários produtos adequados para a sua situação específica.
Para mais informações sobre os vários produtos relacionados acima, visite o nosso
Web site, em www.zerust.com.br, ou ligue para Tel.: + 55 15 3388-4700.

OUTROS PRODUTOS DISPONÍVEIS
Um p ro dut o da :
N o r t h e r n Te c h n o l o g i e s
International Corporation

Linha ICT® 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.

Av. São Bernardo do Campo, 255 Sorocaba SP - CEP 18085-310
Tel.: + 55 15 3388-4700
Fax: + 55 15 3388-4706
EMAIL: zerust@zerust.com.br

Linha ICT® 800: Cápsulas de Vapor
Produtos portáteis auto-contidos, que dispersam inibidores de corrosão voláteis
Zerust® ICT® para proteger metais dentro de compartimentos fechados, como caixas
de ferramentas, quadros elétricos, etc.

WEB: www.zerust.com.br
Este produto é reciclável.
Favor consultar os regulamentos
federais, estaduais e municipais.
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