
 
 
Описание на продукта  
VpCI-705 е специално разработен за използване 
като многофункционална добавка към горивото. 
Тя служи за корозионнен инхибитор, 
стабилизатор на гориво и емулгатор на вода в 
бензин, дизелово гориво, газйолни смеси и 
алкохолни горива. VpCI-705 е също разтворим в 
метанолни смеси, както и чисто метанолно 
гориво или чист бензин. VpCI-705 защитава от  
корозия както и предава смазочност и 
еластомерна защита за етанолни горива, 
включително газйоли.  
Като стабилизатор на гориво този продукт  
осигурява по-добра ефективност на двигателя. 
  
VpCI-705 осигурява отлична защита от корозия 
за всички  металите, използвани в автомобилни 
горивни системи, включително алуминий, 
алуминиеви отливки , цинк и  сплавите му 
гламарина, мед, цветни сплави, чугун  
и пропои. VpCI-705 дава уникален многометална 
корозионна защита във всички фази: течна, 
междинна и парна над и под нивото на горивото. 
Освен това, поради устийчивия си слой        
VpCI-705, дори придава антикорозионна защита, 
на не металите, като гума ,уплътнения и 
пластмаси срещу окисляване, чупене и стареене.  
 
Типични приложения  
• Резервоари за гориво  
• Карбуратори 
• Горивни помпи  
• Горни двигателни обеми  
 
 
 
 
 

ПРЕДИМСТВА  
 
• Може да се използва в експлоатация и съхранение  
• Осигурява ефективна защита от корозия в 
дизеловите горива, бензин, алкохол, включително и 
метанол етанол и смеси с бензин  
• Предпазва всички метали, включително, припой, 
мед, алуминий, стомана и месинг  
• Защита на цилиндър стени, бутални пръстени и 
водачи по време на престой и работа.  
• Добро течливост при ниска температура и 
относително висока точка на запалване  
позволяваща леснота и безопасност на прилагане  
• Осигурява защита в течна и парна фаза както и в  
Смеси течност / въздух. 
• Преминава тест в съответствие с MIL-I-25017  
• Преминава тест в съответствие с ASTM D 665-92  
• Течност, лесно се смесва  
• Гориво стабилизатор позволяващ по-добра работа 
на двигателя  
• Не се съдържат следи от метали, хлориди, хромати,  
нитрити и фосфати  
• Не образува корозивни запалими продукти  
• Измества водата в контакт със стените на 
резервоара и тръбопроводи.  
• Може да се пръска в горивни резервоари  
• Одобрен от General Motors Corporation 
No 10661800  
• EPA (Агенция за защита на околната среда) 
Идентификационнен номер  : 1733-0001  
 
ПРИЛАГАНЕ 
Употреба в бензинови резервоари:  
Добави VpCI-705 към бензина или дизелово гориво, 
при смесване на гориво или директно в резервоара.  
Дозировка: 0.1 - 0.15% от обема на резервоара.  
Съхранение и превоз на сухи резервоари за гориво:  
Напръскате VpCI-705 концентрира в резервоара, 
покривайки максимална площ.  
Дозировка: (45 мл. на 37 литра резервоар обем)  
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Физически Свойства  
Външен вид: Clear жълта течност  
Плътност:   (0.80-0.83 кг / л)  
Миризма:  Лека 
Пламна температура: (69 ° С)  
Не летливо съдържание: 18-26%  
Покритие:   (18-19 м2 / л)  
Точката на втечняване: -61 º C  

 
 
 
 
 
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
VpCI-705 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.  

    
 
 
 
 

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 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 


