
  
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-377 е концентриран воден инхибитор на 
корозия за употреба на закрито като изцяло 
замества на масленните инхибитори. VpCI-377 е 
анти корозионна течност която спазва строгите 
изискванията против замърсяване на околната 
среда. Широката гама на разреждане с вода  
(0.5-20%) * дава възможност за гъвкавост, и 
персонализиране срока на защита и цената и за 
1 квадратен метър. 
VpCI-377 представлява разтвор във вода и се 
полага върху металните  повърхности чрез 
пръскане или потапяне. VpCI-377 не трябва да 
бъдат премахнати преди употреба или 
боядисване, но ако е необходимо, могат да 
бъдат отстранени с конвенционални почистващи 
алкаленни препарати или със Cortec VpCI-410 
серии. 
VpCI-377 се предлага и в черен цвят. 
* Свържете се с  Cortec за   препоръки за разреждане. 
 
Не са необходими обезмасляване или 
премахване от крайния потребител.  
Металът ще запази чиста,без ръжда повърхност.  
Доказано е че тънкия  защитен слой не  пречи на 
боядисването, външния вид.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Защита на черни и цветни метали 
• Водоразтворим, щадящ околната среда и безопасен 
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за използване 
• Предотвратява фла
валцовани стомани 
• Много стабилен в твърда вода 
• Удължава срока на годност на край
• Не запушва филтриращи системи 
• Образува прозрачен сух хидрофобнен слой, който 
придава атрактивен външен вид на защитени части 
• Паровото действие предпазва повърх
покритие в трудни за достигане места 
• Лесен за отстраняване, ако е необ
• Без Нитрити
• Незапалим 
• Сухия слой е стабилен до (176 ° С) 
• Пеминава тест ASTM D-4627-86 (метод
производство на чугун Chip Корозия за 
Водоразтво
от теглото 
• Отлични овлажняващи свой
• Не съдържа опасни амини 
• Не е опасен при разлагане  
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ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
Тънко покритие за сухо съхранение на: 
• Отливки, тръбн
• Помпи и кутии 
• Текстилни и печатарски машини 
• Структурни стомани, син
• Пръти и ролки стомана 
• Добавка за изплакващи водни систе
• Хидро тестове и мокро бластиране 
Пръскането или потапяне на метални повърхно
щ
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ  
• Въглеродни стомани  
• Подцинковани стомани  
• Неръждаема стомана  

Алуминий 
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АРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
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ИЗПОЛЗВАНЕ 
Приготвяне на продукта : 
Добави VpCI-377 към вода и разбъркайте добре. 
Напръскайте ,натопете, или използ
мащина или вана за изплакване.  
Концентрация може да се контролир
р
 
рН на VpCI-3
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VpCI-377 СТАН ТЕН 
Външен вид   Прозрачна кафява
Вид покритие  Суха,прозрачно 
Не-летливо ъдър ние         40-45
pH    8.0-9.5 (чист) 
Плътност  (1.05-1.07 kg/l) 
BOD/COD   (2.5% воден разтвор, 28 дни
З
 
 
VpCI-377 Чере
Външен вид   Прозрачна кафява
Вид покритие  Суха,прозрачно 
Не-летливо ъдър ние         40-45
pH    8.0-9.5 (чист) 
П
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI-337 е пакетиран във EcoAir 340гр. (19 литра) 
пластмасови кофи
насипни товари.  
Срок годност е 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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Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
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