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O card Not Rust é um cartão que 
libera VCI (Inibidor de Corrosão 
Volátil) no pequeno ambiente 
fechado que você o colocar, como 
cases, maletas e cofres. Aumente 
a vida útil do seu equipamento 
com Not Rust.

Não oleoso.
Atóxico, reciclável, 
biodegradável e não 
inflamável.
Nanotecnologia.
Protege até 50 cm³
por card.
Compacto (12 x 12 cm).
Auxilia no controle da 
umidade.

PB25000

Recorte na linha tracejada 
até o final da embalagem.

Deposite em local fechado 
junto ao equipamento 
metálico que deseja proteger.
Não deixe o card, que está dentro da 
embalagem, em contato direto com 
madeira.
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É uma nanotecnologia anticorrosiva que permite a conservação do metal. 

Considere o funcionamento do card Not Rust como um vapor, ao colocar 
dentro do case, cofre, maleta, libera anticorrosivo no ambiente, formando 
uma atmosfera anticorrosiva. 

Isso significa que o ar daquele pequeno ambiente vai ter oxigênio ligado ao 
anticorrosivo, e quando esse oxigênio entrar em contato com o metal, em 
vez de dar início ao processo de degradação do metal, ele forma uma 
camada anticorrosiva permitindo que o metal não sofra o processo natural.

Absorve pequena quantidade, mas não é seu objetivo (não age como a 
sílica). Sua função é liberar anticorrosivo no ambiente em que é depositado.

Não! Pode ser manuseado sem problemas. Apesar do cheiro característico, 
não causa irritação na pele. É isento de aminas livres, sulfato, nitrato, 
fosfato e metais pesados.

Não! Ele age apenas nos metais, criando uma camada monomolecular 
protetiva. Pode ser colocado junto com plásticos, lentes e outros materiais 
sem problemas. Salvo alerta sobre contato direto com madeiras sem a 
embalagem individual, por questão da umidade.

O QUE É VCI?

ELE ABSORVE A UMIDADE?

O ANTICORROSIVO REAGE COM OUTROS MATERIAIS?

O CARD ANTICORROSIVO NOT RUST É TÓXICO?



Quantas vezes por semana você utiliza seu equipamento? Na 
tabela abaixo, você encontra a durabilidade de seu card Not Rust 
baseado em quantas vezes por semana é aberto o ambiente onde 
está seu equipamento. Quanto menos o local for aberto, mais 
tempo seus equipamentos ficam protegidos contra a corrosão. 

* Considerar umidade da sua região, assim como 
manutenção e limpeza básica dos seus equipamentos.

QUAL A DURABILIDADE DO CARD NOT RUST?
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USO
01 VEZ OU MENOS 90 DIAS

60 DIAS

30 DIAS

POR SEMANA

02 OU 03 VEZES
POR SEMANA

04 OU MAIS VEZES
POR SEMANA

DURABILIDADE*

QUANTOS CARDS NOT RUST DEVO USAR?
CASE PISTOLA 01 CARD

02 CARD

01 CARD

CASE FUZIL / CARABINA

COFRE PEQUENO (01 OU 02 PISTOLAS)

COFRE ARMA LONGA (1,3M) 02 CARD



@NOT_RUST_
@PAVEIARMAS

EXCLUSIVIDADE


