
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
VpCI-639 е предназначен за защита от корозия срещу тежките условия, възникнали при петролни 
производства и рафиниране.  
VpCI-639 е ефективни за широк обхват от рафинирани въглеводороди, суров петрол както и смес от 
масло и вода . Като бързо действащ, дългоготраен Антикорозионен продукт, VpCI-639 представлява 
ефективна, антикорозионна бариера за метали в присъствието на вода, халогени и корозивни газове като 
разтворен кислород, серен диоксид, въглероден диоксид , водород и сероводород.  
 
Непрекъсната защита между третирането е гарантирано благодарение на разтворимостта на VpCI-639 в 
смеси природен газ и вода както и чрез образувания  дългосрочен водоизместващ слой.  
В допълнение към това, продуктът има парoво инхибиращо действие за защита на зони недостъпни чрез 
директен контакт със разтвора. Тази уникална характеристика предпазва вътрешните части по време на 
ниските нива на  течност от атмосферна корозия , по време на  производство както и при съхранение в 
резервоарите.  
 
Уникалната химия на VpCI-639 позволява на този продукт да осигури отлична защита в сладка / 
киселинна среда (при ниска или висока концентрация на сероводород) при много ниска концентрация.  
 
В допълнение, VpCI-639 е много стабилeн и ще остане активен дори при високи температури  
и среда със високо налягане без да се сгъстява и полепва. Температурна стабилност се поддържа до 
(204 ° С) и налягане до (621 бара), в сладко / киселинни системи. Продуктът предоставя корозионна 
защита във изключително тежките условия и в приложения във природния газ.  
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
• Ефективен за широк кръг от рафинирани въглеводороди, суров петрол и масла / вода смеси. 
• Образува антикорозионен  устойчив слой  за   непрекъсната, дългосрочното защита.  
• Ефективен при проникване на вода, защитава от раграждаща корозия и корозивни газове.  
• Действие под форма на пари, осигурява защита срещу корозия на въздушни пространства в 
производството и цистерни за съхранение  
• Може да се използва за широк спектър от приложения и изисквания  
• Течна форма за лесно използване, без нужда от предварително разтваряне. 
• Остатачен инхибиращ ефект  
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VpCI-639 е предназначен за употреба в офшорни съоръжения, петролни кладенци, тръбопроводи, 
газопроводи, рафинерии, танкери, производства, резервоари за съхраняване и химически заводи.  
 
 
 
 
  



 
 

 
   

Технология на прилагане 
 

 
Система Корозивна Среда Метод на прилагане Честотата на прилагане и Дозировка 

 
   

Суров петрол, емулсии,  Инжектиране на инхибитора в 
готово състояние  

Периодично третиране –  48 часа  Тръбопроводи и  
вода и петрол съдържащи  При 2000 ppm 4 пъти на година.  колекторни  
CO2 и H2S   системи за  
 Постоянно третиране 5-15 ppm.  нефт 
Суров петрол, емулсии,  Инжектиране на инхибитора в 

готово състояние 
Петролни 
кладенци и 
оборудване

Периодично инжектиране: 48 часа вода и петрол съдържащи  при 400-800 ppm  на всеки 2-2,5 месеца CO2 и H2S  

ТИПИЧНИ СВОЙСТВА 
 
Външен вид    Тъмно кафява течност  
Не-Летливо съдържание 35-40%  
Вид разтворители  Петролни  
Разтворимост   Нефт,сладка/солена вода   
Защита Коефициент  93-99% (NACE TM-01-77)  
Последващ Ефект   до 60 дни  
Плътност    (0.84-0.85 кг / л)  
 
 
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
VpCI-639 се предлага в (19 литра) кофа,  
(208 литра) варели и насипно.  
Продуктът трябва да се съхранява в плътно затворен съд.  
Срок на годност 36 месеца.  
    
 
 
 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕНДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
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