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VAPPRO 837 

VAPPRO 837

 VAPPRO 837

VAPPRO 837 

é um revestimento inibidor de corrosão (VCI) incolor à base de 

água, especialmente desenvolvido para substituir revestimentos convencionais 

à base de óleo.

 possui boas propriedades inibidoras de corrosão em metais 

como cobre, aço, bronze, ferro, entre outros.

 revestem as superfícies metálicas com 

íons de proteção contra corrosão. Bobinas, chapas e perfis de metal protegidos 

com 

Os inibidores voláteis do

estão sempre prontos para uso.

Os detalhes dos nossos produtos são fornecidos sem compromisso. Visto que as aplicações estão fora do nosso controle, não são aceitas quaisquer responsabilidades pelos resultados. O usuário
deverá determinar a adequação do produto para o uso pretendido, e assume todos os riscos e responsabilidades de qualquer natureza em relação ao mesmo. Todos os direitos reservados.

 

INFORMAÇÃO DO PRODUTO 

Função:
Inibidor Volátil de

( )Corrosão VCI

Aplicação:
Revestimento
anticorrosivo

Forma:

Líquido

VAPPRO 837

Proteção contra corrosão de multimetais.

Camada de VCI auto-repositora.

Proporciona imediata proteção contra corrosão.

Não pegajoso.

Livre de óleo e graxa.

Proteção eficiente e de longo prazo.

Fácil aplicação.

A camada de proteção formada não precisa ser removida antes do uso do item protegido.

Não há necessidade de remoção da camada de proteção formada pelo líquido VCI . Consequentemente, 

ele minimiza a geração de efluente líquido.

O revestimento manterá a superfície metálica limpa, livre de ferrugem, sem interferir nas propriedades e processos de 

pintura, condutividade, sensibilidade à litografia ou aparência. 

VAPPRO 837

APLCAÇÕES

Borrifação por spray ou formação de névoa dentro de espaço fechado ou diretamente sobre os metais.

Todos os tipos de aço laminado quente e frio.

Folhas de Flandres.

Metais após a estampagem, entre o processo de decapagem e recozimento.

Metais nos processos de têmpera e extração.

INSTRUÇÕES DE USO



 

EMBALAGEM

Os detalhes dos nossos produtos são fornecidos sem compromisso. Visto que as aplicações estão fora do nosso controle, não são aceitas quaisquer responsabilidades pelos resultados. O usuário
deverá determinar a adequação do produto para o uso pretendido, e assume todos os riscos e responsabilidades de qualquer natureza em relação ao mesmo. Todos os direitos reservados.

EMBALAGEM

INSTRUÇÕES DE USO
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DESEMPENHO

Aço Carbono, Ferro Forjado

Cobre

Ferro Fundido, Cinzento ou Nodular

Ligas de Alumínio

Zinco

Bronze (30% Zn)

Prata

Ligas de Cobre-Níquel

Aço Inoxidável

Folhas de Flandres

Aço Aluminizado

North & South America 

 

 

  

Distribuído por:

  

Asia Pacific & Europe

Magna International Pte. Ltd.
Blk 9005 Tampines Street 93 #02-242
Tampines Industrial Park A
Singapore 528839
Tel: 656 786 2616 | Fax: 656 785 1497

Global Polymers Imp. e Exp. Ltda.

Rua 24 de Outubro, 1681/902 | Auxiliadora

CEP: 90 510-001 | Porto Alegre / RS | Brasil

Tel: 51 3084.3964 | Fax: 51 3084.3764

vappro@globalpolymers.com.br | www.globalpolymers.com.br

Balde de 20 litros. 

Tambor de 200 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aparência 

pH

Tempo de secagem

Rendimento

Tempo de proteção à corrosão

Métodos de remoção

Ponto de ebulição

Ponto de congelamento

Líquido incolor até levemente âmbar

11,5 a 12,5

Similar ao da água

Até 30m² por litro

Até 24 meses

Água ou solventes

Aprox. 100 ºC

Aprox. 0 °C

1450 Government Road West
Kirkland Lake, Ontario, P2N 2E9, Canada.

Tel: +1.705.642.3352
magna@vappro.com | www.vappro.com

Legenda

Excelente        AceitávelBom Ruim
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