
         
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-323 M  e концентрат на масленна основа , 
добавка за защита от корозия на смазочни масла за 
работа на двигателни системи.  
VpCI-323 M осигурява отлична защита при закрити и 
открити атмосферани условия.  
VpCI-323 M защитава по два уникалин 
начина,първо, масло-разтворимата антикорозионна 
добавка образува устойчив слой върху метала и 
контактно го защитава от корозия и в допълнение 
към това VpCI-323 M излъчва  антикорозионни пари 
във въздуха над маслото. Тези VpCI пари придават 
допълнителна защита на металните повърхности 
против корозия. 
Те се свързват електрохимично към метала за 
допълнителна защита от корозия.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Без съдържание на Метали  
• Нисък вискозитет  
• Уникална защита от корозия на черни и цветни  
метали  
• Не съдържа опасни хромати, нитрити или  
фосфати 
• Висока температура на възпламеняване  
• Нетоксичен и термично стабилен 
• Предоставя на дълготрайна контактна и парова 
защита от  корозия  
• Преминава през филтър с размер от 1 микрон  
• Защита метали в  среда с корозивен газ (H2S)  
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
Работа в  двигатели:  
Добави VpCI-323 M на масло при съотношение  
1 част VpCI-323 до 10 части  масло за 24 месеца 
защита.  
 
Резервоари, скоростни кутии, диферанциали - 
складирани или изпращани сухи: Напръскайте 
кухина с VpCI-322 M  концентрат с помощта на 
пистолет 1 литър за (1.1 m3)  пространство. 

Продукти  пристигат без ръжда и готови за употреба. 
Обслужването поради корозия се намалява, което 
води до значително спестявания за производителя. 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
• Напълнете резервоариа до 10% по-долу от пълния 
му капацитет.  
• Добавете VpCI-323 M  към резервоара в определят 
дозата (> 10% капацитет резервоара).  
• Затворете резервуара, както обикновено.  
• Запалете двигателя или машината и ги оставете да 
паботят минимум 15 минути, за да може масло на се 
нанесе по цялата система.  
• Продуктът трябва да бъде заворен плътно преди  
• Срок на годност на VpCI-323 е до 24 месеца.  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид - Светло жълта до кехлибарена течност  
Устойчивост на корозия до- 24 месеца  
Покритие-   (31-34 m2 / л)  
Дебелина-   (12,5-25 микрона)  
Тип покритие-   мазно 
Точка на възпламеняване- (> 200 ° С)  
Не-летливо съдържание- 97-98%  
Миризма-   нефтена 
Метод на Отстраняване- нефтени разтворители  

Алкални препарати от 
(VpCI-410 серия) 

Плътност-   (0.89-0.91 кг / л)  
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 
• Карбонова стомана 
• Неръждаема стомана  
• Подцинкована стомана 
• Кадмий 
• Магнезий 
• Алуминий 
• Сребъро 
• Месинг 
• Мед 
• Цинк 
 

 



 
 
СКЛАДИРАНЕ и Разфасовки 
VpCI-323 M е пакетиран в (19 литра) кофи,  
(208 литра) метални варели ,  
Палетни цистерни  и насипно.  
Продуктът трябва да бъде затворен плътно преди 
складиране.  
Срок на годност на VpCI-322 е до 24 месеца. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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