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www.cortecvci.cz

   

  KOROZE POD KONTROLOU

TART, s.r.o.
Vinohradská 91, 618 00 Brno
e-mail: info@tart.cz
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Pavilon Z
stánek ã. 9

Společnost TART, s.r.o., Brno je výhradním zástupcem společnosti
CORTEC Corporation na Českém a Slovenském trhu. Pro další 
informace navštivte www.cortecvci.cz nebo www.tart.cz 

Čistící prostředky VpCI od spo -
lečnosti CORTEC Corporation
splňují veškeré požadavky na 
aplikace při čištění a antikorozní
ochranu. Jde o vysoce účinné, 
biologicky odbouratelné čistící
a odmašťovací prostředky. VpCI
produkty vlivem přítomnosti inhibi-

torů zamezují vzniku oplachové koroze (antikorozní ochrana působí 
až 6 měsíců v chráněných, zastřešených prostorách). 

Látky obsažené v odmašťovacích a čistících prostředcích CORTEC jsou
založeny na principu přeměny uhlovodíků. Pouhým opláchnutím vodou
s obsahem VpCI lze odstranit zbytky ropných látek, maziv a nánosů. VpCI
čistící prostředky je možné používat jak při ručním čištění, tak i jako náplně
do průmyslových myček, parních čističek, oplachových nádrží, ultra-
zvukových čističek a dalších čistících zařízení. Prostředky CORTEC VpCI
mají schopnost odstranit usazeniny jako těžké uhlovodíky, maziva, emulze,
nánosy na strojích atd. Výsledkem požití prostředků CORTEC VpCI je jak
technický, tak i ekonomický efekt. 

Kromě toho, že CORTEC VpCI produkty jsou šetrné k životnímu prostředí,
jsou navíc i ekonomicky výhodné, neboť koncentrát VpCI produktu se
míchá pouze s vodou. V případě, že porovnáme prostředky pro čištění
VpCI a VOC prostředky (benzin a podobné látky založené na principu
lehkých těkavých organických látek) sportovním hodnocením je výsledek
jednoznačný 4 : 1.

âistící prostfiedky VpCI

před čištěnímpo čištění VpCI

VpCI VOC

Kvalita čištění 1 1

Zátěž životního prostředí 1 0

Ekonomický přínos 1 0

Vznik oplachové koroze 1 0



FAIRINZERT    ročník 1 � číslo 1 � 10. 9. 2010



 

FAIRINZERT    ročník 1 � číslo 1 � 10. 9. 2010



FAIRINZERT    ročník 1 � číslo 1 � 10. 9. 2010



FAIRINZERT    ročník 1 � číslo 1 � 10. 9. 2010

MÁTE VLHKÝ DŮM? My vám rychle pomůžeme!
SANACE (vysu‰ování) VLHKÉHO ZDIVA nejprogresivnûj‰í TECHNOLOGIÍ NEREZ.OCELOV¯CH PLECHÒ
- desek, které se strojnû vloÏí do zdiva – rakousk˘ a evropsk˘ patent.
V¯HODY: - doÏivotní materiál, ZÁRUKA na materiál+práci 80 let

- ZÁRUKA, GARANCE na statiku objektu
- pfiístup pouze z jedné strany (není nutné objekt vyklízet)
- velmi rychlé – dennû aÏ 50 metrÛ
- bez nepofiádku – such˘ proces
- realizace 450-500 objektÛ za rok

RovnûÏ provádíme klasické metody podfiezání
zdiva (cihelného, kamenného, aj.) metodou
fietûzové pily a diamantového lana.

HW-PANTY spol. s r.o.
Veverské Knínice 258 • 664 81  Ostrovaãice
tel.:/fax: 546 427 644 • tel: 546 427 001
GSM: 602 569 608 • e-mail:  hw@hwpanty.cz

JIÎ 17 LET NA TRHU

www.hwpanty.cz

Mù¤ENÍ A PORADENSTVÍ
ZDARMA

Provádíme všechny hlavní testy obráběcích strojů,

které obsahuje norma ČSN ISO 230.

Dlouholeté fungování v oboru konstrukce

obráběcích strojů a bohaté metrologické

zkušenosti nám dovolují předkládat

fundovaná odborná stanoviska

a navrhovat nápravná konstrukční 

opatření. Zkušební laboratoř VCSVTT 

tvoří sedm techniků vyškolených v systému 

kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Naší specializací jsou především obráběcí 

stroje, máme však také letité zkušenosti 

s měřením mimo obor (elektrárny, 

kolejová vozidla, oděvní průmysl...)

Kontakt:

Doc. Ing. Pavel Bach, CSc.

p.bach@rcmt.cvut.cz

221 990 911

605 205 911

Akreditovaná zkušební laboratoř VCSVTT

Jediný inzertní časopis s distribucí v areálu výstaviště zdarma!

Vydává: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno | www.fairinzert.cz | www.bvv.cz/reklama

Vychází příležitostně 
k veletržním akcím. 
K těmto akcím vychází 
v nákladu 20 000 ks. 

Redakční rada:
Eliška Holánová 
tel. +420 541 153 117
e-mail: eholanova@bvv.cz

Ivan Zahradníček
tel. +420 541 152 216
e-mail: izahradnicek@bvv.cz

Redakce neodpovídá za obsah inzerátů.
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POMÁHÁME MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

rychlý přístup k informaci, zda je zakázka 

vhodná k financování

rychlý přístup k finančním prostředkům, 

pokud budou splněny všechny podmínky 

umožňující financování 

– od České exportní banky

– od vaší banky

Jste exportérem? 

Podílíte se na realizaci exportní zakázky jako subdodavatel?

ČEB již rok nabízí řešení v oblasti financování malých a středních firem:

Program podpory MSP – VÝVOZCE
program podpory MSP – SUBDODAVATEL exportéra

Novinkou pro tento rok je PROEXPORTNÍ ZÁRUKA 

modifikace programu SUBDODAVATEL  dostupnější financování od komerčních bank

Informace o produktech ČEB vám poskytnou:

pracovníci odboru MSP v ČEB, e-mailová adresa: sme@ceb.cz,

internetové stránky www.ceb.cz,

regionální manažeři CzechTrade,

konzultační dny pořádané ve spolupráci s Asociací malých 

a středních podniků,

webináře (semináře pořádané na internetu), organizované 

ČEB společně s Asociací malých a středních podniků. 

www.ceb.cz

Výhody: Chcete vědět více?

U příležitosti konání 52. MSV 2010 v Brně nás najdete na volné ploše F u pavilonu Z,
kde jsou Vám k dispozici odborníci na financování exportních a proexportních aktivit
malých a středních podniků.


