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Zerust® ActivPak® oferece poderosa e rápida ação de proteção
contra corrosão para as mais diversas aplicações. A sua fórmula
robusta protege contra gases ácidos e contaminantes. Use para
proteger metais durante o processo, armazenamento e
transporte em ambientes agressivos.

Benefícios
Proteção rápida contra corrosão
instantânea - flash rust
Simples aplicação

Sachês Zerust® ActivPak® oferecem uma nova tecnologia em
Inibidores Voláteis de Corrosão (VCI) combinados com Inibidores
de Corrosão Instantânea - Flash Corrosion Inhibitor (FCI™) para a
proteção de metais ferrosos e outras ligas como alumínio em
espaços fechados hermeticamente. Esta combinação atua
instantaneamente na proteção anticorrosiva e a longo prazo com a
sua progressiva difusão de inibidores.

Não causa de fragilização por
hidrogênio
Protegem contra gases ácidos, ar
salino e outros contaminantes do
ambiente
Proteção até 2 anos

Não coloque em contato direto com o cobre, latão ou zinco antes
de realizar testes.
ActivPak® oferece controle da corrosão quando há elementos
potencialmente corrosivos em processos produtivos ou resíduos
líquidos remanescentes. Os sachês reduzem as incidências de
corrosão e flash rust, até mesmo em peças contaminadas e em
ambientes corrosivos. Inibidores ActivPak® forma uma camada
invisível que proporciona uma poderosa proteção contra corrosão,
sem deixar resíduos e não necessita de ser removido antes da solda
ou pintura.

Exemplo de Aplicação
Os sachês Zerust® ActivPak® são
embalados
individualmente
para
preservar a eficácia dos Inibidores de
Corrosão Instantânea - Flash Corrosion
Inhibitor (FCI™) contida no produto.
Coloque em embalagens ou em
ambiente hermético para proteção
rápida contra corrosão.

Tipo de Aplicação
Armazenamento
Transporte
Durante Operação
Pode ser utilizado com as
embalagens Zerust

Dados Técnicos
Disponibilidade
Informação
do Produto

Difusor inibidor de corrosão em pó ﬂash da Zerust® Excor® ActivPak®

Tipos de Metais
Protegidos

Proteção de metais ferrosos e alumínio. Não colocar em contato direto
com cobre, latão ou zinco e teste antes do uso.

Armazenagem

Em ambiente com temperatura arejada, seca e fora de raios solares.
Com tempo de prateleira de 2 anos.

Zerust® ActivPak ® 35 está disponível em
fardos:
Modelo
Fardo

Qde.
100 unidades

Capacidade de Proteção*
Ambiente Normal **
Nome dos Produtos
Zerust®

Volume da
Proteção

6 meses

0,025 ft 3 (0,0007 m 3)

0,12 m

1 ano

0,35 ft (0,01 m )

1 meses

ActivPak ® (LS)-T330

0,15 m3

1 ano

2 ft 3 (0,05 m 3)

2 meses

ActivPak(LS)-33

0,45 m3

1 ano

5 ft 3 (0,15 m 3)

2 meses

ActivPak (LS)-T350

0,75 m3

1 ano

7 ft 3 (0,2 m 3)

2 meses

1 ano

11 ft (0,3 m )

2 meses

ActivCapsule

™

™

FAC1-1s

ActivPak(LS)-35

0,0071 m3

Duração da
Proteção
(até)

Volume da
Proteção

3

ActivTab

(LS)-25

Duração da
Proteção
(até)

Ambiente Agressivo **

1m

3

3

3

3

3

15 dias

ActivPak-T330

0,15 m3

2 anos

2 ft 3 (0,05 m 3)

4 meses

ActivPak-33

0,45 m

3

2 anos

3

5 ft (0,15 m )

4 meses

ActivPak-T350

0,75 m3

2 anos

7 ft 3 (0,2 m 3)

4 meses

1 m3

2 anos

11 ft 3 (0,3 m 3)

4 meses

ActivPak-35

3

Precauções
• Não coloque em contato direto com
cobre, latão ou zinco.
• Não carregue o contentor com maior
quantidade de produto, além do
recomendado.
• Teste antes de usar em metais que não
sejam liga de alumínio e ferro

* Classificação da Proteção são baseadas em teste nas mais altas propriedades médias de proteção e não estão garantidas. Os resultados
podem variar de acordo com as propriedades do ambiente de aplicação e superfície do metal, tais como contaminantes.
** Ambiente normal (abaixo de 0,2 ppm de SO2) definido como armazéns, áreas industriais leves, e transporte e armazenamento em
embalagens ou caixas seladas. Ambiente agressivo (igual ou superior a 0,2 ppm de SO2) definidas como áreas localizadas na vizinhança
de sais e gases ácidos, tais como: oceanos, petroquímica, tratamento de águas residuais e de plantas de celulose ou em instalações que
não estão bem fechados.

"Informações sobre Garantia e Isenção de Responsabilidade: Nós garantimos que nossos produtos estão em conformidade com as especi cações de
produção e foram manufaturados em consonância com Processos de. Qualidade internos. Informação do produto sujeito a alteração sem aviso prévio.
Nós não fornecemos nenhuma garantia de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Para informações completas sobre garantia e isenção de responsabilidade, visite www.zerust.com/warranty.
2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos os Direitos Reservados. NTIC é proprietária das seguintes marcas: ActivPak®,
Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The Z ERUST People®, and the Color “Yellow”. ABRIGO®, UNICO®, and
VALENO® são marcas registradas da EXCOR GmbH, uma Joint Venture da NTIC."
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