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De metal para metal
Lubrificar tubos
Rolamentos e válvulas
Chassis de veículos e equipamentos
Ventiladores e exaustores
Superfícies que necessitam de graxa
Buchas
Áreas deslizantes (de alta fricção)
Geradores
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Descrição do Produto
VpCI® CorrLube é um uma graxa de lítio, formulada com alta
qualidade, severamente tratada com hidrogênio. Fornece
excelente resistência à oxidações e possuí estabilidade
a altas temperaturas. O VpCI® CorrLube é próprio para
proteger
contra
corrosão
equipamentos
ou
peças,
armazenadas ou em utilização.
VpCI® CorrLube é formulado com inibidores corrosivos contra
água salgada, H2S, HCl e outros agentes corrosivos.
O VpCI® CorrLube conta ainda com uma fase a vapor
inovadora o VpCI® (Patenteada pela Cortec®) que funciona da
seguinte forma, após uma camada de VpCI® CorrLube
ser aplicada na superfície, o produto libera inibidores voláteis
de corrosão no ar acima da superfície aumentando assim a
proteção contra corrosão.

Características do Produto
NGLI Grade: 2
Tipo de Sabão: Lítio
Sabão %: 7-8
Cor: Âmbar
Textura: Liso
Teste ASTM Penetração: 265-295 (+/- 10%)
Teste ASTM Gotejamento: 360oF (182oC)
Teste de Corrosão (D1743): 1,1,1
Estabilidade de Oxidação (100 hras, PSI Drop): 10
Carga Típica de Timken Ok: 60
Teste de Pintura / Solda: 250
Teste de Desgaste: 0.4 - 0.5 (Desgaste Típico mm)
Teste de Viscosidade: 170-200 a 40oC CSt

• Aplicação mais econômica, evita respingos e resíduos de
lubrificantes.
• Graxas podem fornece fornecer proteção anticorrosiva
duradoura.
• A graxa torna o lacre de equipamentos e peças mais eficaz,
pois mantém a contaminação para fora.
• Fornece excelente proteção quando aplicado em
equipamentos que não estão em operação.
• Funciona como aditivo para suspensões de aditivos sólidos
como grafite, molibdênio, dissulfeto e etc.
• Eficaz mesmo em condições adversas como altas
temperaturas, alta pressão e carga de choque.
• Película fina que lubrifica/protege até mesmo partes gastas.
• Película fina fornece proteção Anticorrosiva em superfícies
e também reduz nível de barulho em motores e válvulas.
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• Pincéis, Pistolas de Graxa ou aplicadas automaticamente
• Resistente a temperatura: -22 a 226oF (-30 a 130oC)

Embalagem do Produto
O VpCI® CorrLube está disponível em :
• Balde de 5 galões (19 litros)
• Tambores de Metal 55 galões (208 litros)
Temperatura Mínima de Armazenamento: 0oF (-18oC)
Temperatura Máxima de Armazenamento: 120oF (49oC

PRODUTO SOMENTE DE SER UTILIZADO PARA FINS INDUSTRIAIS
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS
MANTER EMBALAGEM BEM FECHADA
O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR DADOS DE SEGURANÇA
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Todas as instruções, informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes que a
Cortec Corporation acredita ser confiáveis, mas a precisão ou integridade delas não são garantidas. A Cortec
Corporation garante que os produtos Cortec® são livres de defeitos quando enviados aos clientes. A
obrigação da Cortec Corporation em relação à garantia será limitada à troca do produto que seja
comprovadamente defeituoso. Para obter a troca de um produto dentro da garantia, o cliente deve notificar a
Cortec Corporation sobre o defeito alegado dentro de seis meses após o envio do produto ao cliente. Todos os
valores referentes ao frete pela troca de produtos serão de responsabilidade do cliente. A Cortec Corporation
não poderá ser responsabilizada por qualquer dano, perda ou prejuízo em consequência do uso ou da
inabilidade de uso dos produtos.

ANTES DE UTILIZAR, O USUÁRIO DEVE DETERMINAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA SEU USO
PRETENDIDO E ASSUME TODOS OS RISCOS E QUAISQUER RESPONSABILIDADES QUE ESTEJAM
RELACIONADAS A ELE. Nenhuma representação ou recomendação que não estejam aqui contidas serão
consideradas para causa ou efeito a menos que sejam escritas em documento assinado por um empregado
da Cortec Corporation. A GARANTIA ACIMA MENCIONADA É EXCLUSIVA, EM LUGAR DE E É
CONSIDERADA ACIMA DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS (EXPRESSA, IMPLÍCITA OU
ESTATUTÓRIA), INCLUSIVE SEM AS LIMITAÇÕES QUE QUAISQUER GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE A
CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES
DO USO DE SEUS PRODUTOS PELOS CLIENTES.

Distribuidor no Brasil:

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet http://www.cortecvci.com
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