
 
 
 
Editorial C
Cortec®  E
 
Company
Cortec® C
 
Technical
Cortec® C

Cortec 

C
aerosol, e
desenvolv
produtos 
spray fun
químicos 
toxidade, 
bolsa de 
Este tipo 
aerossol 
permite o
Nos siste
modificaç
permitia o
sua inova
misturada
deveria. 

 
Como os 
os aerros
 
Além de s
meio amb
EcoAir ® 
a eliminaç
gases de 

Contact:  
Europe Adve

y Contact:  
Corporation: 

l Contact: 
Corporation: 

EcoAir®  us

Com as restri
e devido aos
veu uma alte
da linha Eco
ciona por ar 
para dar pre
além de pre
Mylar, cham
de spray al
tradicionais: 

o uso de prod
emas de sp
ções em sua
o uso de pro
adora tecnol
a, garantindo

produtos Ec
ois tradiciona

ser não-inflam
biente, minim
pode ser des
ção de latas 
aerossóis tra

ertising Agenc

sando tecn

ições e regu
s perigos cau
ernativa efic

oAir® da Cort
comprimido 

essão ao spra
eservar a saú
mado de Eco

imentado  p
EcoAir® nã

dutos classifi
pray aeross
as formulas, 
odutos biodeg
logia permite
o assim que 

oAir® são m
ais, facilitand

máveis, os p
mizam a elimi

scartado com
de aerossol 
adicionais. Is

Ana 
cy + 385 1

Cliff C
+651 429-

Rita K
+651 429-

Atte
Aug

PRE

nologia com
aeros

lamentações
usados como
caz para aer
tec Corporati
em ao contr

ay.  Nosso s
úde humana
Pouch™,den
or ar compri

ão tem carac
icados pela s
ol antigos, 
devido ao a

gradáveis e
e que a for
o produto q

ovidos por a
do assim o se

rodutos da li
nação de res

mo uma lata d
comuns. Os 

sso permite q

Juraga
1 4854 595 

Cracauer
1100 Ext. 18

Kharshan
1100 Ext. 14

 
 
 
 

ention: Edito
gust 16, 2011
SS RELEAS

 
 
 

m ar compr
ssóis comu

 
 

 
s cada vez m
o incêndio, p
rossois perig
ion, são prod
rário dos aer
istema elemi
e o meio am

ntro de um re
imido oferec
cterísticas pe
sua biodegra
os produtos

agente quím
com formula
mulação quí

que você est

r comprimido
eu uso, trans

nha Cortec E
síduos, são f
de alumínio,
produtos têm

que os produ

ana.jurag

cliff@cor
81 

rkharsha
8 

or 
1  
SE 

rimido elim
uns! 

mais exigente
oluição e tox

gosos com b
dutos à base 
rossois tradic
ina os proble

mbiente. Os l
ecipiente de 

ce vantagens
erigosas ou 
adabilidade e
s químicos

mico propulso
ações à base
ímica perma
tá pulverizan

o, eles são m
sporte e arma

EcoAir® são 
fáceis e segu
enquanto há

m um aroma
tos possam 

ga@ecocorte

rtecvci.com 

an@cortecvci

mina os peri

es sobre o u
xidade. A Co
base em hid
de água, e o

cionais que u
emas como in
íquidos estão
alumínio tot

s significativa
poluentes, n

e característi
utilizados n

or. Estes age
e de água. E
aneça na for
ndo funcione

muito menos 
azenamento.

biodegradáv
uros de usar. 
á restrições e
muito suave
ser utilizados

ec.hr 

i.com  

igos dos sp

so de produ
ortec ® Corp
drocarboneto
o seu disposi
utilizam prope
ncêndio, polu
o contidos e
talmente rec
as sobre os 
não é inflamá
cas não polu
no frasco, s
ente químico

EcoAir® spra
rma pura se
 exatamente

perigosos do
. 

veis, não agri
Um frasco d

e custos altos
e, ao contrário
s em locais e

prays 

 

tos em 
oration 
s.  Os 
itivo de 
elentes 
uição e 
m uma 
iclável. 
sprays 
ável, e 
uentes. 
sofriam 
os não 
y, com 

em ser 
e como 

o que 

idem o 
de 
s, para 
o dos 
e 



aplicações onde os aerossóis não pode. Por ser um produto de baixo impacto ambiental, EcoAir® 
pode ser usado em uma variedade de aplicações como áreas de marinha, naval, industrial e outras. 
 
Durante a aplicação dos produtos, EcoAir ® proporciona uma spray superiores alimentado por ar 
comprimido. Ao contrário de sprays bomba de mão, EcoAir® oferece um padrão uniforme  de  spray, 
facilitando aplicaçõespequenas, pois seu spray e uniforme e forte. A linga de produtos EcoAir® 
podem ser usados em qualquer posição, em qualquer ângulo, mesmo de cabeça para baixo, 
facilitando assim, aplicações dificeis. A linha EcoAir®  possuí varios produtos, como: desengraxantes 
a base de água, anticorrosivos biodegradáveis e coberturas anticorrosivas. 

 

Produtos Cortec que atualmente estão na linha de produtos EcoAir®:  

• EcoAir® BioClean  
• EcoAir® VpCI®-389 Rust Blocker  
• EcoAir® VpCI®-337 Vapor Corrosion Inhibitor/Fogger  
• EcoAir® VpCI®-377 Corrosion Preventative  
• EcoAir® VpCI®-414 Cleaner/Degreaser  
• EcoAir® VpCI®-422 & 423 Non-Toxic Rust Remover 

 
 
Precisa de uma foto de alta resolução?  Por favor visite: www.cortecadvertising.com 
 

Cortec ® Corporation é líder mundial na produção e desenvolvimento de produtos inovadores, com 
tecnologia ambientalmente segura VpCI® e MCI®. Ofereçe tecnologias de controle de corrosão para 
várias industrias entre elas: embalagens, metalúrgica, construção, eletrônicos, indústrias de óleo, 
tratamento de àgua e gás, entre outras. Nossa incansável dedicação para a sustentabilidade, e para a  
qualidade dos nossos produtos e serviços, além do nosso suporte técnico,  é incomparável na 
indústria. Com sede em St. Paul, MN. Hoje, a Cortec® fabrica mais de 400 produtos distribuídos em 
todo o mundo. Possuí o ISO 9001 e ISO 14001:2004 
 

 
 
 
 

Cortec Website: http://www.cortecvci.com Phone: 1-800-426-7832   FAX: (651) 429-1122 
- End - 


