ECOsonic®
PRODUTOS VpCI® de ALTA PERFORMANCE PARA ELETRO-ELETRÔNICOS

ElectriCorr® VpCI®-286
Revestimento Isolante de Base Acrílica
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Adequa-se à superfície a ser coberta;
Muito baixa condutividade;
Inibição de corrosão contínua;
Secagem rápida;
Livre de compostos orgânicos voláteis;
Fácil remoção para reparos, com uso de solventes;
Brilha sob a luz ultravioleta;
Disponível em aerossóis e baldes.

APLICAÇÕES CARACTERÍSTICAS
• Manutenção em campo de placas de circuitos impressos
• Fabricação de placas de circuitos impressos
• Proteção de placas de circuitos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Revestimento Isolante ElectriCorr VpCI-286 foi projetado para
prolongar o desempenho de peças eletrônicas novas e
reformadas, especialmente aquelas que estejam expostas a
condições de corrosão desfavoráveis tais como altas
temperaturas e umidade atmosférica. Este revestimento não
condutor é uma descoberta tecnológica de uma nova geração de
revestimentos isolantes de placas de circuito; combinando
prevenção excepcional contra a penetração de umidade, além
de uma resistência superior à corrosão aliada à tecnologia
patenteada pela Cortec de inibidores de corrosão em fase de
vapor ou como são conhecidos Inibidores Voláteis de Corrosão.
O revestimento isolante da Cortec protege placas de circuitos
impressos contra a contaminação ao oferecer um micro
ambiente selado ao redor das placas de circuitos e seus
componentes.
O revestimento VpCI forma uma barreira que impede o
crescimento de dendritos microscópicos, corrosão de contatos
de superfície, umidade, fungos, poeira e outros contaminantes
ambientais. ElectriCorr VpCI-286 também aumenta a
confiabilidade dos circuitos ao eliminar condições perigosas tais
como vazamento de circuitos de alta impedância com densidade
elevada dos componentes topográficos.
ElectriCorr VpCI-286 é uma fórmula que é mais fácil de usar que
revestimentos de dois componentes, eliminando o uso de
equipamentos de medição e mistura especiais. Além disso,
ElectriCorr VpCI-286 contém um identificador ótico visível com
luz ultravioleta (UV), garantindo visual do revestimento adequado
da superfície de maneira rápida e eficaz.

MÉTODO DE APLICAÇÃO
Uso do Aerossol:
Pressione a válvula do spray para produzir uma leve névoa sobre a
área necessitada de proteção.
Líquido a Granel:
Mergulhe a peça para cobrir ou aplique com uma pistola de
pulverização.

PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS
Aparência: Líquido claro
Cobertura: 240 – 320 ft²/gal a 1 mil (6 – 8 m² a
25 mícron)
Seco ao toque: De 5 a 10 minutos
Tempo de Secagem do Filme: 24 horas
Suporte: Acetato de butilo-T
Tempo de Conservação do Produto Lacrado: 2 anos
Método de Remoção: Acetona ou MEK
Conteúdo Não-Volátil: 14% - 17%
VOC*: 0 lbs/gal (0kg/l)
Densidade: 7.3 – 7.5 lbs/gal (0,87 – 0,9 kg/l)
Teste de Tensão (Volts)
Pré teste = 0,01 μamps
Pós teste = 0,01 μamps

Resistência a Solventes:
• Água
• Álcoois
Diluente Recomendado:
• Acetato de butilo-T
• Acetato de butilo
• Acetona
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM
ElectriCorr VpCI-286 está disponível em baldes de 5 galões (19
litros), tambores de 55 galões (208 litros), bolsas plásticas, a
granel e latas aerossol de 12 onças (340 gramas)

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

GARANTIA LIMITADA
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.
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