
 

 

 

 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-340 CLP на Cortec е уникална формула, която 
изпълнява редица функции: почистване, 
водоизместимост, освобождаване на механизми, 
иключително смазване и метална защита.  
  
Почистване: VpCI-340 CLP на Cortec прониква през 
замърсителите, леката ръжда и влагата, които 
след това лесно могат да бъдат изчеткани и 
изчистени.  
 
Смазване: VpCI-340 CLP на Cortec образува тънък 
дълготраен смазващ филм, който рязко намалява 
триенето и износването. Частите се движат по-
гладко и могат да бъдат запазени по-дълго.  
 
VpCI-340 CLP на Cortec може да се използва за 
приложение на закрито и открито. Неговите 
изключителни водоотблъскващи характеристики го 
правят идеален избор за приложение върху 
оборудване и части, които са на открито.  
Съответства на спецификациите на MIL-L-63460 за 
„Почистващ лубрикант и консервант за оръжия и 
оръжейни системи.”  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Осигурява универсална антикорозионна защита 
на черни метали, галванизирана стомана, 
алуминий, месинг, мед, цинк и кадмий  
• Почиства органични и неорганични замърсители  
 
 
 
 

• Смазва и увеличава живота на движещите се 
части  
• Прониква под ръждата, замърсителите и утаените 
вещества, които след нанасянето на VpCI-340 CLP, 
могат да се премахнат с четка 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Проникване при почистване  
• Поддръжка 
• Смазване 
• Водоотблъскване 
• Временно съхранение – напръскайте тънък слой 
върху гладка метална повърхност преди и след 
металообработването  
• Малки или сложни метални части – напръскайте 
или потопете 
• Основна обработка на повърхността – 
напръскайте, потопете или нанесете с четка върху 
повърхностите, които трябва да бъдат защитени за 
период до 24 месеца  
 
КАЧЕСТВА 
Външен вид                  Бистра кехлибарена течност 
Вид на филма              Мазен 
Начини за                     Алкални почистващи   
отстраняване               препарати и разтворители 
                                      (VpCI-416/VpCI-419) 
Плътност                      0.85-0.86 кг/л 
Нелетливо                    50-55% 
съдържание  
Точка на разливане     -59°C  
 
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
VpCI-340 CLP е опакован в кофи от 19 литра, 
метални варели от 208 литра, съдове за течности и 
насипно. Продуктът трябва да се съхранява 
запечатан. Разклатете преди всяка употреба. 
Срокът на годност е до 24 месеца. 
 

 
 
 
 



 
КАЧЕСТВА НА ЗАЩИТА 

ТЕСТ ВРЕМЕ ПРЕДИ 
КОРОЗИЯТА, часове 

Уред за изпробване 
на соления спрей 
ASTM B 117  

>100 

Уред за измерване на 
влажността ASTM D 
1748 

>1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДАННИ ЗА КОРОЗИВНОСТ 
Извършен тест върху MIL-L-63460 

МЕТАЛ НИВО НА КОРОЗИЯ 
мг/см2,необходими 

VpCI-340 CLP 
 

Цинк <1.5 <0.01 

Алуминий <0.2 <0.01 

Месинг <1.0 0.06 

Стомана <0.2 <0.01 

Мед <1.5 <0.01 

Магнезий <0.5 <0.01 

Кадмий <1.5 0.08 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


