
 
 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-426 е индустриален концентрат на водна 
основа, разработен, за да отстранява корозия, 
котлен камък и естествено натрупани оксиди от 
желязо, въглеродна и неръждаема стомана, мед, 
алуминий, магнезий и техните сплави.  
VpCI-426 не само отстранява корозията и котления 
камък, но също така просветлява алуминия и медта.  
Тъй като  VpCI-426 е безопасен продукт, той може да 
се използва дори в домакинството.  
 
УПОТРЕБА/ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Премахва ръждата от черните метали 
• Подготовя алуминиевите повърхности преди 
анодизация, боядисване и галванопластика 
• Отстранява оксидите от месингови, бронзови, 
медни, цинкови и магнезиеви сплави  
• Просветляващ препарат за алуминий и мед 
• Отстранява наслагванията на котлен камък от 
кранове, душове и тръби в банята 
• Антикорозионен препарат за домакински нужди 
• NSN 6850-01-477-4155 
 
*Веднъж, след като корозията е отстранена, се 
препоръчва изпозлването на Cortec® VpCI-414 
(разтвори в съотношение 1:5 и 1:10), за да се 
изплакнат всякакви останали частици и да се 
предпазят металните повърхности от флаш 
корозията. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VpCI-426 / VpCI-426 ПРАХ 

 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДИМСТВА 
• Много ефикасен при редица метали за разграждане на 
ръжда, котлен камък и оксидни наслагвания  
• Намалява разходите при подготовката на повърхността 
• По-голяма ефективност спрямо еквивалентни продукти  
• Използва се за места, където не може да се направи 
почистване с пясъкоструя или електрически инструменти  
• Щадящ потребителя продукт, нетоксичен и без 
съдържание на нитрити 
• Безопасен дори при употреба в домашни условия 
• Предлага се в прахообразен вид (VpCI-426 прах) 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ VpCI-426 течен (примери) 
Стомана*: 
Използвайте 1 част от VpCI-426 към 4 части вода. 
Мед: 
Използвайте концентрат или разтвор, в съотношение 1:1 с 
вода. 
Алуминий: 
При силно замърсяване: 
Нанесете концентрат при стайна температура или 1 част 
VpCI-426 към 1 част вода при повишена температура до 
49ºC. 
Нормално почистване: 
Използвайте 1 част VpCI-426 към 1 част вода. 
Магнезий и магнезиеви сплави: 
Използвайте 1 част VpCI-426 към 4 части вода при стайна 
температура (почиства за приблизително 1-2 минути). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ VpCI-426 – Прах 
Използвайте 7% спрямо теглото на водата 
 
ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА 
Течност  
Външен вид:   прозрачна безцветна течност 
Гъстота:   (1.07-1.09 kg/l) 
Съдържание на нелетливо вещество 20-26% 
 
Прах 
Външен вид:   жълтеникаво бял/бежов прах 
pH    2.5-3.5 (1% воден) 
Съдържание на нелетливо вещество: 95-100% 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
 ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

VpCI-426 Течен се предлага в 19 литрови туби, 
метални варели от 208 литра и насипно. 

 
 
 Минимална температура на съхранение: (0ºC)   
 Маскимална температура на съхранение: (49ºC) 
  

VpCI-426 Прах се предлага в 2.3 кг, 23 кг и 45 кг.  
  
  
  

 
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  

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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