Papel Zerust® ICT®420
TECNOLOGIA QUE PROTEGE METAIS CONTRA CORROSÃO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
CARACTERÍSTICAS
• Proteção comprovada
contra corrosão
• Fácil de usar
• Não contém ácido, pH
neutro
• Proteção nas duas faces
• Não contém resíduos de pó
• Reciclável
BENEFÍCIOS
• Reduz a incidência de
corrosão
• Melhora os índices de
rendimento de transporte
• Economiza dinheiro e
recursos
• Fornecido com o suporte
global Zerust®.

O Papel Zerust® ICT®420 fornece proteção
contra corrosão em ambas as faces do papel,
aumentando as possibilidades de aplicação.
Experimente o Zerust® Papel ICT®420 em
qualquer aplicação na qual você esteja
atualmente utilizando papel e proteja suas
peças contra danos por corrosão!

O Papel Zerust® ICT®420 é um papel kraft de alta qualidade, saturado em
ambas as faces com vapor de Zerust® ICT® exclusivo e com compostos
inibidores de corrosão por contato, para proporcionar um poderoso escudo
tanto para metais ferrosos e não ferrosos, como para ligas multimetálicas.
O Papel Zerust® ICT®420 possui toda a versatilidade do papel comum para
embalagem, com a diferença de que não contém ácido, possui pH neutro
e fornece proteção contra corrosão em ambas as faces do papel, o que o
coloca um degrau acima dos demais papéis para embalagem disponíveis
no mercado.
Atualmente o Papel Zerust® ICT®420 é utilizado para proteger uma extensa
gama de produtos industriais, incluindo componentes de conjuntos de
acionamento automotivos e componentes elétricos, durante o transporte
e a armazenagem. Use Papel Zerust® ICT®420 para embrulhar peças
metálicas para transporte ou armazenagem ou ainda em quaisquer outras
aplicações nas quais possa ser utilizado papel. O Papel Zerust® ICT®420
está disponível como papel kraft natural, sob a forma de papel revestido
com polietileno e com compostos ferrosos, não ferrosos e multimetálicos.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

PAPEL ZERUST® ICT®420 PROTEGENDO
ENGRENAGENS CONTRA CORROSÃO,
DURANTE TRANSPORTE DOMÉSTICO.

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PARA:

TRANSPORTE
PARA
EXPORTAÇÃO

ESTOCAGEM

TRABALHO EM
EXECUÇÃO

TIPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTE
NORMAL

AMBIENTE
AGRESSIVO

AMBIENTE
EXTREMO

INFORMAÇÕES
PARA PEDIDOS

• Disponibilidade /
Bobinas e  Folhas
Favor ligar para obter informações
sobre dimensões e preços.

• cor

VISÃO GERAL DA LINHA ICT®400: PAPEL PARA EMBALAGEM
		
Nome do Produto

Tipo de Proteção

Construção

Zerust® ICT®420

Multimetálico

Papel Kraft

Zerust® ICT®420-P

Ferrosa

Peso

Impressão

35 g/m2

Sim

Papel poli-revestido 40 g/m2

Não

Marrom / Natural

• Tipo de Proteção
Capacidade de proteção
multi metálica contra corrosão.

• duração da proteção
Seis meses de proteção para
armazenagem ao tempo, protegida
de umidade e de outros elementos
ambientais. Vinte e quatro meses
ou mais para armazenagem
interna, em ambiente seco.

• 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

OUTROS PRODUTOS DISPONÍVEIS
Linha ICT® 500: Películas para Embalagem
É a nossa linha de produtos mais utilizada. Vários tipos de película propor-		
cionam proteção de curto ou de longo prazo para peças e equipamentos, 		
durante a armazenagem ou o transporte.
Linha ICT® 600: Removedores de Ferrugem
Removedores de ferrugem altamente eficazes para remoção de ferrugem
leve ou severa. Todos os produtos da linha ICT®600 de removedores de
ferrugem são atóxicos, não nocivos e não corrosivos.
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.
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.
Fabricamos vários produtos adequados para a sua situação específica.
Para mais informações sobre os vários produtos relacionados acima, visite o
nosso Website, em www.zerust.com.br, ou ligue para Tel.: + 55 15 3388-4700.

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
Fax: + 55 15 3388-4706
EMAIL: zerust@zerust.com.br
WEB: www.zerust.com.br
Este produto é reciclável.
Favor consultar os regulamentos
federais, estaduais e municipais.
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