
DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

VA

VAPPRO 853 EMULSOL 

PPRO 853 EMULSOL  foi especialmente desenvolvido para substituir produtos 

de proteção contra corrosão convencionais à base de óleo.

O produto é diluído em água antes da aplicação e forma uma camada de proteção 

fina, transparente e não pegajosa com excelentes propriedades de repelência à 

água. protege de duas formas: produz uma camada 

resistente que adere ao metal, proporcionando proteção física, e libera Inibidores 

Voláteis de Corrosão (VCI) que se ligam eletroquimicamente às superfícies metálicas, 

garantindo proteção adicional contra corrosão. A ação combinada oferece completa 

Protege metais ferrosos e não-ferrosos.

Livre de nitritos e de cromatos nocivos ou metais pesados.

Proteção em duas formas: proteção por contato e proteção VCI. 

Excelentes propriedades de repelência à água.

Biodegradável.

Essencialmente atóxico.

Ambientalmente correto.

Não contem nenhuma substância nociva à camada de ozônio.

Protege contra corrosão em condições ambientais severas.

Econômico, pois é utilizado diluído em água.

Contem excelentes propriedades bactericidas.

Pode ser aplicado em forma de névoa para proteção de superfícies internas de compartimentos metálicos.

Especialmente desenvolvido para substituir compostos inibidores de corrosão à base de óleo ou solventes.

É eficiente mesmo em ambientes com 100% de umidade relativa.

Protege metais ferrosos e não ferrosos contra cloretos, compostos sulfúricos ou sulfeto de hidrogênio.

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 

VAPPRO 853 EMULSOL

Função:
Inibidor Volátil de

( )Corrosão VCI

Aplicação:
Tratamento contra

corrosão

Forma:

Líquido

APLICAÇÕES

Quaisquer peças usinadas de metal, componentes ou montagens entre os estágios de processamento, armazenamento 

ou transporte.

Na proteção de peças ferrosas e não-ferrosas contra corrosão ou corrosão instantânea que podem ocorrer durante os 

processos de montagem, manuseio ou transporte.

Ferro cinzento com aplicação de VAPPRO 853 
dentro de uma câmara com 100% de umidade.

proteção a superfícies de peças e componentes usinados.

tem desempenho eficiente mesmo sob condições adversas de 100% de umidade relativa e 

na presença de elementos corrosivos, tais como cloretos, compostos sulfúricos ou sulfeto de hidrogênio.

VAPPRO 853 EMULSOL 
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DESEMPENHO

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.

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

INSTRUÇÕES DE USO

1 parte de 

1 parte de para 15 partes de água

1 parte de para 9 partes de água

VAPPRO 853 

VAPPRO 853 

VAPPRO 853 

para 20 partes de águaProteção de curto prazo (1 a 6 meses)

Proteção de médio prazo (6 a 12 meses)

Proteção de longo prazo (até 2 anos)

Pode ser aplicado por imersão, borrifação ou flow coating, tanto concentrado, quanto diluído.

Dependendo da proteção desejada, VAPPRO 853 EMULSOL pode ser diluído em água ou solvente em diferentes 

proporções:

Não diluído Diluído (1:20)

METAIS PROTEGIDOS

Aço Carbono

Zinco

Bronze

Ferro Fundido

Ferro Cinzento

Magnésio

Alumínio

Cádmio

Níquel

Ferro Dúctil

Aço Galvanizado

Folha de Flandres

Cobre

Ferro Gusa

EMBALAGEM

Balde de 20 litros.

Tambor de 200 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aparência

pH

Ponto de fulgor ASTM D92

Corrosão do Cobre ASTM D130

3h a 100° C

Ponto de fluidez ASTM D97

Densidade específica ASTM D1298

Viscosidade cst a 40° C

Líquido verde levemente viscoso

10

163° C

1B

51° C

0,92

30

Após 84h em câmara com 100% de umidade.

Tratado com 
VAPPRO 853

Ferro Cinzento
sem tratamento

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

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

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
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