
 

 
 
Описание на продукта  
ElectriCorr -238 е многофункционален почистващ 
и Анти-корозионен препарат предназначен за 
електрически и електронни компоненти и платки.  
ElectriCorr -238 е отличен за почистване на масла, 
мръсотия и други замърсители. 
ElectriCorr -238, представлява много тънък слой 
с ефект срещу агресивни условия, в това число 
индустриални, морски и тропически условия. 
Този слой не променя проводимоста, 
електрическото съпротивлвние или магнитните 
свойства на металите.  
ElectriCorr -238  може безопасно да се използва  
с повечето пластмаси, еластомери и други  
не-метали. 
ElectriCorr -238 е ефективен инхибитор на 
галванична корозия за повечето метали и сплави 
които обикновено присъстват в електрическите и 
електронните приложения, като алуминий, мед, 
калай и други цветни метали. 
Той  е без фреони и 1,1,1-трихлороетан.  
Осигурява незабавена защита от корозия.  
В много силно корозивни среди, ElectriCorr -238 
може да се използва заедно с емитери VpCI -100 
серия за по-дълга и непрекъсната защита. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Незабавна корозионна защита  
• Дългосрочна многометална защита 
• Може да се използва като почистващо средство  
• Намалена себестойност при поддръжка 
• По-добра защита от корозия на по-ниска цена от  
конвенционалните анти-корозиони  
• Без съдържание на CFC и 1,1,1-трихлороетан  
• Защитава във ветилирани или не-вентилирани      
заворени пространства. 
• Влаго-отблъскващи и проникващи свойства 
• В аерозол отговаря на NSN # 6850-01-413-9361 
 
Типични приложения  
• Печатни платки  
• Електрически контакти и компоненти  
• Електрически двигатели  
• Корозионна Защита на множество метали във 
влажни среди 
• Може да се използва при контакт с инженерни 
пластмаси, еластомери и други не-метали  

• Генератори и съединителни кутии  
• Спрей за употреба след окончателното 
сглобяване в полеви условия  

 
Независими Изпитания 
ElectriCorr® VpCI-238 е тестван от светоно 
известни лаборатории чрез ускорен тест на 
Batelle Flowing Mixed Gas  във среда Class III. 
Резултатите показват много добра устийчивост, 
равностойна на 7 години защита на електроника в 
закрита / затворена среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ  
Чрез потапяне: 
Потопете частите за да бъдат почистени и 
защитени.Изтръскайте и избършете частта. 
Обдухването е възможно със спрей сух въздух 
предназдачен за електронни компоненти. 
Не използвайте въздух от компресор за да се 
избезнат замърсявания с кондезат и масло.   
 
Аерозолно използване:  
Напръскайте равномерно слой над района  на 
нуждаещото се от защита пространство.  
Необходимия количество ElectriCorr -238 за да се 
поддържа достатъчно количество пари зависи от 
фактори като: колко ефективно е затворено 
простраството , обема му, атмосферните условия 
и плътността / порозитета на стените. 
 
След правилно нанасяне третираните повърхости 
за ефективно защитени за повече от 6 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Опаковки и съхранение  
ElectriCorr -238 се предлага в:  
(268 грама) аерозолни спрейове (6 бр. в кашон)  
(19 литра) туба , (208 литра) варел  и насипно 
 
Условия за складиране 
ElectriCorr -238 не трябва да се складира при 
високи температури както при ниски температури, 
да се избягва замръзване.  
ElectriCorr -238 е със срок на годност от 3 години  
в запечатани опаковки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CHIMTEC Ltd.

112 - 8TH Primoski Polk Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
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