
 

 

 
 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI®-390 е временно покритие на водна основа, 
което служи за средна до дълготрайна защита на 
открито.  Щом изсъхне, то осигурява нелепкав филм, 
който има отлична устойчивост срещу соли и UV 
лъчи.  
EcoLine™ Cleaner/Degreaser или VpCI®-433 на Cortec® 

могат да се използват за отстраняване на VpCI®-390, 
ако това е необходимо. 
VpCI®-390 също се предлага в черно.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 1,200+ hr. уатойчивост на влага при 50 микрона 
• 300-500 hr. устойчивост на солени пръски при 50 
микрона 
• 600-800 hr. QUV устойчивост при  50микрона 
• Един част на съхнене при стайна температура 
• Лесно премахване посредством EcoLine™ 
Cleaner/Degreaser или VpCI®-433 
• Разтворим във вода, екологично чист и безопасен 
при нанасяне 
• Защитава черни и цветни метали  
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 
• Въглеродна стомана 
• Чугун 
• Алуминий 
• Сребро 
• Неръждаема стомана 
• Галванизирана стомана 
• Мед 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
VpCI®-390 може да се използва за защита на метални 
повърхности, когато се изисква нелепкава 
повърхност. Може да се нанесе чрез напръскване, с 
валяк или четка, или чрез потапяне. Ако има нужда от 
няколко пласта, нанесете второто покритие, когато 
първото е суха на допир.  
 
ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид                                 Жълтокафява течност 
Нелетливо съдържание             30-34% 
Време за съхнене                       8-16 часа @ 50  
                                                      микрона 
Вискозитет                                  900-2000 cps 
pH                                                 8-10 
Плътност                                     0.98-1.02 кг/л 

Препоръчителна дебелина       1.5-3.0 mil (37.5-75 μm) 
на сухия филм 
Теоретично размер на             11.8-13.4 м2/л 
покритие (при 1 mil)  
Температурна устойчивост     190ºC  
(веднъж щом бъде нанесено) 
Летливи органични                   324-348 г/л 
съединения     
       
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
VpCI®-390 се предлага в баки от 19 литра, варели от 
208 литра, съдове за течности и насипно. Пазете 
продукта от замръзване. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 


