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 תיאור המוצר 

EcoPouch רוזיה קואבקת מעכב  מכילVpCI-609 
,  ם חבוייםבמתחמי , מתכות ואלומיניוםמגוון להגנה על 

צינורות וקורות , וחדרי בקרה תאים, חללים פנימיים
נושם,   yvekT®וכדומה. השקיות עשויות מבד  חלולים

המאפשר למולקולות הפעילות להגיע ולהיספח למתכת,  
 קורוזיה. תוך יצירת שכבה מולקולארית המגינה מ

  אין צורך לחשב ריכוזים :EcoPouch -ש בקל להשתמ
כימיים, אין צורך בציוד מיוחד. יש רק להגדיר את מספר  

 השקיות הדרוש לנפח עליו מגינים. 
EcoPouch  מופרדות. כל שקית בעלת הפצה בשקיות זמין

 מ"ק. 1יכולת הגנה על חלל בנפח 
 ישית. מות אמותאמידות  ניתן להזמין גם ב 

 
 תכונות 

 מתכתהיוצר שכבה מעכבת קורוזיה על פני  •

 מתמשכת וארוכת טווח ליישומים שונים ק הגנה מספ •

 פוספטים, ניטריטים, או מתכות כבדות אינו מכיל  •

 
 
 

 יתרונות 
מעכב החלודה הגזי חודר ומגן על אזורים חבויים   •

 עה. ואזורים קשי הג

ברי שימוש ישיר, ללא צורך  רכיבים ואביזרים מוגנים •
 מגן. בהסרת ציפוי

שכבת המגן מחדשת את עצמה על במידה ונפגעה על  •
 או חדירת לחות. חלל הסגורידי פתיחת ה 

 בניקוי המתכת לפני המשך השימוש בה. אין צורך  •

אינו משפיע על התכונות הכימיות או הפיסיות של   •
 המתכת המוגנת.

מונע המשך חלודה של משטחי מתכת צבועים או   •
 חשופים. 

 קל ונוח ליישום. •

 
 :םיאופייני מיםיישו

 , צינורות ומיכלים.רכיבים גליליים •

חללים פנימיים של מדחסים, טורבינות, מנועים, מיכלים,   •
 בוילרים ומחליפי חום. 

 גל סגור, מערכות קירורבמע, מערכות חימום קיטורעיבוי קווי  •

 ציוד מתכתי לאחר בדיקות הידרוסטטיות  •

 חלקים, רכיבים ומכלולים במהלך שינוע ואחסון. •

   ומיכלים חללים •

 יחידות גישור  •

 אחסון ממושך של אביזרי קצה מתכתיים.  •

 רכיבים מתכתיים בהקמת מתקנים •

 
 : ות טוקסולוגיותתוצאות בדיק 

 ווגיה( בנור Nortech A.Sוצעו במעבדת )ב
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 מאפיינים:

 

 מתכות מוגנות: 
 פלדת פחמן •

 פלדה עדינה •

 / פלב"מ  ניירוסטה /חלד -פלדת אל •

 אחרות ת ברזל מתכו •

 אלומיניום  •
 

 : אופן היישום
יש להגדיר את מספר השקיות הדרוש על פי הנפח 

 מ"ק. 1כל שקית הפצה מגינה על  עליו צריך להגן.
 אחיד בנפח המוגן,  יש לפזר את השקיות באופן

 ולסגור אותו. 
מידות מותאמות אישית והתאמות  ניתן להזמין 

מידע נוסף, אנא צור קשר עם ל . ליישומים ספציפיים
 נציג היצרן.

 
 ערה:ה

 , או מתכותמבוססות נחושתסגסוגות , על נחושתיישם אין ל
ת התאמה לרכיבים  יש לערוך בדיק רכות צהובות אחרות.

 שאינם מתכתיים. 
 

 אריזות ואיחסון: 
 יחידות בקרטון.  50ארוזות  EcoPouchשקיות 

 מעלות צלסיוס.  65אין לאחסן בחום העולה על 
ו עד  תויש לסגור אאם משתמשים בחלק מתכולת הקרטון, 

 השימוש בשאר השקיות. 
 חודשים.  24וא עד זמן המדף של קרטון סגור ה

  
 אזהרות 

 לשימוש תעשייתי בלבד  
 הרחק מהישג ידם של ילדים 
 שמור האריזות סגורות היטב 

 לא למאכל
 (MSDSמידע נוסף בדף הבטיחות )

 
 אחריות מוגבלת 

דף מידע זה מתורגם מגירסת המקור באנגלית. בכל מקרה  
 של ספק, תופסת הגרסה האנגלית.
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