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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-429 е много ефикасен продукт за 
отстраняване на ръжда и почистване за различни 
метали. Химическият състав на продукта се базира 
на хелатните свойства на неговите съставки.  
 
VpCI-429 не само напълно почиства покритите с 
ръжда повърхности, но също така предотвратява 
по-нататъшното образуване на ръжда, по време на 
процеса на почистване. След почистване, няма 
нужда от неутрализиране или допълнителни 
вещества за предпазване от ръжда.  
 
VpCI-429 е благоприятен към околната среда и 
лесен за приложение, има неутрално pH, направен 
е от биоразградими и възобновяеми вещества, не 
причинява възпаления и не е опасен.   
 
Металните повърхности, които се обработват с 
VpCI-429 могат да бъдат боядисани без проблем, 
отсранявайки етапа на допълнителна подготовка. В 
повечето случаи, VpCI-429 спомага за адхезията на 
покритията.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Ефикасно отстранява ръждата и почиства 
повърхността. 
 
 
 
 

• Неутрално pH. Не причинява възпаления. 
• Осигурява защита до 4 седмици на почистените 
повърхности. 
• Спомага за адхезията на боите към почистените 
повърхности. 
• Направен от биоразградими вещества. 
• Не съдържа етилендиаминтетраоцетна киселина 
(EDTA). 
• Не е токсичен и опасен.  
• Действа като биоциден реагент (увеличава 
ефективността на биоцидите). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Отстраняване на ръжда 
VpCI-429 се изпозлва при приложения чрез   
потапяне. 
 
Стъпка 1: Налейте в съд достатъчно количество,  
                 което напълно да покрие ръждясалия 
                 метал. 
 

 
 
 
 



Стъпка 2: Оставете метала в разтвора за 15-30  
                 минути (лека ръжда) или за една нощ  
                 (много силна ръжда). 
 
Стъпка 3: Изплакнете обработения метал с вода. 
                 Ако все още има наличие на ръжда по  
                 повърхността, повторете стъпка 2. 
 
Стъпка 4: След изплакване, потопете метала в чист  
                 разтвор на VpCI-429 и оставете да  
                 изсъхне на въздух. Това ще предотврати  
                 образуването на ръжда до 4-5 седмици. 
 
Отстраняване на соли 
VpCI-429 е икономичен и много ефикасен при 
отстраняването на морска и антиобледеняваща 
соли от машини и други съоръжения. 
За постигане на най-добро действие при 
приложение, изпозлвайте при 0.2-0.7% от теглото 
при температура на околната среда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид                             Прозрачна течност 
Съдържание на нелетливи    5-6 
органични съединения  
Мирис                                       Лек 
pH                                             6.5-7.0 
Тегло на кг                               1.01–1.03 кг/л 
 
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
VpCI-429 се предлага във варели от 19 и 208 
литра, в торби и насипно. Съхранявайте продукта в 
отоплени складове, за да избегнете замръзване. 
 
Минимална температура на съхранение 0°C 
Максимална температура на съхранение 49°C 

 

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 ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


