
  
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-329 D е готов за употреба антикорозионен 
продукт на маслена основа за защита от 
корозия. VpCI-329 D осигурява отлична защита 
на метали на закрито и открито. VpCI-329 D 
защитава по два изключителни начина. Първо, 
развторимите в масло корозионни инхибитори 
образуват здрав филм, който прилепва към 
металните повърхности,осигурявайки им 
отлична свързваща антикорозионна защита. В 
допълнение към този защитен слой, VpCIs 329 
D освобождава парна фаза корозионни 
инхибитори във въздуха, които прилепват 
електрохимично към металната повърхност.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Ефективна защита  дори при неблагоприятни 
условия със 100% относителна влажност на 
въздуха и при наличие на корозивни видове 
като хлориди, сероводород и други серни 
съединения  
• Висока температура на възпламеняване 
• Не съдържа опасни хромати, нитрити или 
фосфат  
• Осигурява универсална корозионна защита на 
черни и цветни метали  
• Нетоксичен и термично устойчив, като 
осигурява дълготрайна контактна и парна фаза 
антикорозионна защита  

• VpCI-329 D е специална готова за употреба 
версия на VpCI-329 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
VpCI-329 D може да се нанася чрез пръскане, 
потапяне, с валяк или четка върху металните 
повърхности.  
 
VpCI-329 D е чудесeн за защита на метални 
части, които изискват тънък покривен слой за 
по-нататъшна обработка или транспортиране, 
като например отливки, зъбни предавки, 
валове, рулони и всякакви други метални 
части, при които се допуска да се използват 
антикорозионни на масленна основа.  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид   Мътна  тъмна жълто-  
                                   кафява течност                            
Преносител   Леко нафтеново масло  
Покритие   24-36 м2/л   
Време за съхнене  Остава лепкав 
Дебелина на слоя    25-37.5 микрона 
(сух филм)    
Вид на филма  Мазен  
Температура на       146° С 
възпламеняване  
Нелетливо                87-97% 
съдържание        
Мирис             На нефт 
pH              9-10 (1% във вода) 
Начин на                  Нефтен разтворител/ 
отстраняване          почистващи препарати на   
                                 алкална основа  

(VpCI 415/416/419)  
Плътност            0.87- 0.90 кг/л  
 
 

 



 
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
VpCI-329 D е опакован в пластмасови кофи от 
19 литра, метални варели от 208 литра, съдове 
за течности и насипно.  
 
VpCI-329 D трябва да се съхранява запечатан. 
Разклатете преди всяка употреба. Срокът на 
годност е 24 месеца, в запечатани контейнери.  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
. 

 
 
    
 
 
 
    
 
   

 

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 

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. 
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