
 

 

 
 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-388 е временно, отстраняемо покритие, което 
оставя устойчив, сух филм. VpCI-388 може лесно 
да се премахне посредством алкални почистващи 
препарати, като VpCI-414 на Cortec®. VpCI-388 е 
отличен избор за дълготрайна антикорозионна 
защита на закрито (до три години*) или за средна и 
краткотрайна защита на открито. 
Препоръчителната дебелина на пласта е 50 
микрона. 
 
*Зависи от условията и/или дебелината на филма 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Предлага се в цветове по поръчка 
• Филм, който не лепне и може лесно да се 
отстрани 
• Когато изсъхне е светло матов 
• Екологично чист; отпадъците се третират лесно 
• NSN 8030-01-481-8898 
 
ХАРАКТЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
• За защита при превоз на тежко оборудване 
• Производител на оригинално оборудване (OEM) 
• Транспорт на части 
• Допълнителна защита на боядисани повърхности 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Подготовка на повърхността: 
SSPC*                      ARS** 
6                               Височина B-1 
 
 
 

Подготовка на продукта: 
Продуктът трябва леко да се разбърка преди 
употреба. Може да се разтвори с вода за 
приложение посредвтом пръскане/прилагане***. 
Ако се разтвори, VpCI-388 трябва да се бърка 5 
минути.  
 
*Съвет за Боядисване на стоманени конструкции 
(SSPC) 
**Американски стандарти за ръжда 
***Консултирайте се с Cortec за съотношението на 
разтвора 
 
Приложение на продукта: 
Продуктът може да се нанесе посредством спрей, 
четка, валяк или потапяне. Нормалната дебелина 
на мокрия филм от 150 микрона се превръща в 
дебелина на сухия филм от 50 микрона. 
 
Нанасяне чрез пръскане: 
Нанасяне посредтвом оборудване за пръскане на 
Graco. Безвъздушният спрей под налягане (AA) се 
препоръчва пред безвъздушния спрей за 
допълнително завършване.  
 
Оборудване: 
Микрони                   75-125 микрона 
Модел                       AA Plus 
Помпа                       30:1 Президент 
Връх                         0.048-0.053 см 
Капачка                    Стандартна 
Филтър                     Цедка 100 SST* Високо  
                                  налягане 
Налагяне на            100 psi (7 бара) 
въздуха  
Маркуч за                3/8” SST Тефлон с накрайник ¼”  
течността                за улесняване на работата 
Пулверизиране  
на течността 
Налягане                1,000 psi (69 бара) 
 
*Неръждаема стомана 

 
 



 
Почистване на продукта: 
Използвайте сапун и вода, за да почистите 
инструментите и излишния препарат. 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕТСВА 
Външен вид                Белезникава вискозна течност 
Вид на филма            Устойчив 
Нелетливо                 32-40% 
съдържание  
pH                               9.4-10.0  
Покритие                   15-17 м2/л при 25 микрона) 
Плътност                   0.98-1.01 кг/л 
Вискозитет                8,000-15,000 cps 
Летливи                     37 гр/л 
организнчи с-ия  
Време за съхнене    5-30 минути* 
Време за пълно        4-6 часа* 
изсъхване  
Срок на годност      12 при 24°C 
Устойчивост на       100 часа 
солен спрей  
Устойчивост на       150 часа 
влага  
 
*Зависи от разреждането 
 
Забележка: Времето за съхнене на повърхността 
зависи от температурата, въздушния поток и 
влажността. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

VpCI-388 се предлага в кофи от 19 литра, метални 

варели от 208 литра, контейнери за течности и 
насипно. Не оставяйте продукта да замръзне. 

 

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 


