
Saszetka dyfuzyjna Zerust® Z-PAK® VCI rozprasza specjalnie opracowaną 
formułę związków chemicznych VCI, która szybko nasyca i osadza się na 
powierzchniach metalowych znajdujących się w obudowie/opakowaniu. 
Ta cienka czasowa warstwa VCI chroni powierzchnie metalowe przed 
korozją. Formuła VCI ma postać gazową, dzięki czemu trudno dostępne 
obszary elementów metalowych - takie jak niezabudowane powierzchnie 
wewnętrzne - gdy znajdzie się na nich odpowiednia ilość VCI, są również 
chronione przed korozją. Gdy elementy metalowe zostaną wyjęte  
z obudowy/opakowania, formuła VCI na powierzchniach metalowych 
ulatnia się do powietrza. Cienka warstwa cząsteczkowa VCI, nawet 
jeśli jest obecna, nie wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne ani 
strukturalne chronionych powierzchni metalowych. Twoi klienci mogą 
przystąpić do malowania, powlekania, spawania, przetwarzania i/lub 
montażu części metalowych natychmiast po ich odbiorze z miejsca 
wysyłki/magazynu.

Bezpieczne i przyjazne 
dla środowiska

Minimalne wymagania w zakresie 
szkolenia użytkowników

Łatwość stosowania 
i użytkowania

Sprawdzona technologia z ponad 
10-letnim doświadczeniem

Skuteczne ograniczenie 
problemów związanych z korozją

Niski koszt - wyższe dochody

Bezpieczna utylizacja na 
składowiskach przemysłowych 
i w spalarniach

Saszetki Z-PAK® VCI rozpraszają 
lotne inhibitory korozji (VCI)  
do atmosfery, aktywnie 
zapobiegając korozji poprzez 
tworzenie silnych czasowych 
wiązań z powierzchnią metalu, 
wspomagając i utrzymując 
naturalną i zdrową pasywną 
warstwę tlenków na metalu.

Zerust® Z-PAK® to ekonomiczna, skuteczna i łatwa w użyciu 
saszetka rozpraszająca lotne inhibitory korozji (VCI), które 
można stosować samodzielnie lub, co bardziej zalecane, z innymi 
produktami opakowaniowymi Zerust® w celu zapewnienia 
trwałej czasowej ochrony antykorozyjnej metali żelaznych 
podczas transportu, magazynowania lub w trakcie produkcji.

Saszetka Zerust® Z-PAK® VCI

Zalety

Przechowywanie
Wysyłka 
Produkcja
Może być stosowany z opakowaniami 
Zerust®.

Zastosowanie
Przykłady zastosowania



DEKLARACJA
Niniejsza karta charakterystyki produktu i zawarte w niej informacje są uważane za aktualne w dniu wydruku. Nie składamy 
żadnych oświadczeń  ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, co do dokładności lub kompletności danych i informacji 
zawartych w niniejszej publikacji. Obowiązkiem użytkownika jest ocena i stosowanie produktów w sposób bezpieczny oraz  
w zakresie zalecanym w karcie charakterystyki produktu, a także przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów. 
OGRANICZONA GWARANCJA
Wszelkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie oparte są na badaniach i testach przeprowadzonych przez 
Northern Technologies International Corporation/Zerust® lub jej partnerów i uważane są za wiarygodne, ale nie gwarantujemy ich dokładności 
ani kompletności. Gwarantujemy, że nasze produkty będą wolne od wad w momencie dostarczenia ich do klienta. Nasze zobowiązania wynikające  
z niniejszej gwarancji ograniczają się do wymiany produktu, który okaże się wadliwy. Aby otrzymać produkt zastępczy na podstawie niniejszej 
gwarancji, klient musi powiadomić Northern Technologies International Corporation/Zerust® lub jej partnerów albo przedstawiciela o stwierdzonej 
wadzie w ciągu 3 miesięcy od wysyłki produktu do klienta. Klient pokryje wszelkie opłaty przewozowe związane z wymianą produktów.  Nie ponosimy 
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, straty lub szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania produktów. Wszelkie 
roszczenia finansowe są ograniczone do wartości sprzedanych produktów. Przed użyciem użytkownik powinien ustalić, czy produkt nadaje się do użycia 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną.  Wszelkie oświadczenia lub zalecenia nie zawarte  
w tym dokumencie nie będą miały żadnej mocy prawnej, o ile nie będą zawarte w formie pisemnej jako dokument podpisany przez 
przedstawiciela firmy. Powyższa gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyrażone, domniemane lub ustawowe, 
w tym bez ograniczeń wszelkie domniemane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym 
przypadku Northern Technologies International Corporation/Zerust® nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze. 
Pełne informacje dotyczące gwarancji i zrzeczenia się odpowiedzialności znajdują się na stronie www.zerust.com/warranty.

©2013-2021 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Wszystkie prawa zastrzeżone. NTIC jest właścicielem następujących znaków 
towarowych: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® oraz „Yellow”. ABRIGO®, UNICO® oraz 
VALENO® sa zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy EXCOR GmbH, spółki joint-venture NTIC. Rev A

Informacje  

o produkcie

Przechowywanie

Rodzaje metali  

chronionych

Zerust®/Excor® Z-PAK® to proszek rozpraszający VCI zamknięty w saszetce. 
 
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, 
w oryginalnym opakowaniu przez okres do 2 lat od daty wysyłki. 
 
Tylko metale żelazne* 
 
* Saszetka Z-PAK® VCI jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach 
metali żelaznych (stal węglowa, stal krzemowa, stal nierdzewna, żeliwo). 
W pewnych sytuacjach Z-PAK® może być stosowany do elementów 
metalowych zawierających ograniczoną ilość żółtego metalu (aluminium, 
cynk (stal galwanizowana), miedź, mosiądz, brąz fosforowy). Przed 
zastosowaniem należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Zerust®.

Specyfikacja produktu

Zerust®/Excor® Z-PAK®-01  
są dostępne w magazynie  
z możliwością natychmiastowej 
dostawy, sprzedawane  
w kartonach (1000 sztuk). 

Z-PAK®-01                   Ilość/Karton 
375-F-00100          1000

Dostępność

** Aby uzyskać najlepszy efekt wszystkie nieplastikowe, nieprzepuszczające powietrza pojemniki powinny być wyłożone odpowiednim opakowaniem 
Zerust® ICT®510-C lub opakowaniem LDPE, aby stworzyć odpowiednią osłonę dla działania Z-PAK®.

Wyprodukowano przez:
Northern Technologies 
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Środki ostrożności

• Nie wyjmuj Z-PAK®  
z oryginalnego opakowania 
ani nie otwieraj go aż do 
momentu, gdy nie będziesz 
gotowy do użycia produktu.

• Upewnij się, że elementy  
z metali żelaznych wymagające 
ochrony antykorozyjnej 
są czyste i suche.

• Unikaj pozostawiania Z-PAK® 
w miejscach, w których 
ostre krawędzie mogą 
spowodować przecięcie 
lub uszkodzenie saszetki 
podczas przechowywania 
i/lub transportu.

• Uszczelnij lub zamknij 
opakowanie, aby ograniczyć 
przepływ powietrza. Jeśli 
to możliwe, preferowane są 
opakowania hermetyczne.

Telefon: +1 763.225.6600 
Fax: +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com

Zalecenia dozowania Z-PAK®

Nazwa 
produktu

Rodzaje metali  

chronionych

Objętość 
ochrony

(do)

Promień 
ochrony

(do)

Czas trwania  
ochrony (do)

Z-PAK®-01
Tylko metale 

żelazne*
0.1 m3 30 cm

Przesyłki zagraniczne: 
3 miesiące

Przesyłki krajowe i/lub 
magazynowanie: 6 miesięcy

Przykłady**
Wymiary  

(dł. x szer. x wys.)

Luźno zapakowane 
elementy - zalecana 

liczba Z-PAK®-01 

Gęsto zapakowane  
elementy - zalecana 

liczba Z-PAK®-01

Karton
rozmiar 

400 mm x 300 
mm x 250 mm 1 lub więcej 3 lub więcej

Karton
rozmiar 

500 mm x 350 
mm x 300 mm 1 lub więcej 3 lub więcej

Plastikowe 
pudełko 

transferowe

350 mm x 250 
mm x 200 mm 1 lub więcej 3 lub więcej

Opakowanie 
stalowe/

drewniane

600 mm x 600 
mm x 700 mm 3 lub więcej 9 lub więcej


