
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-369 е нашият най-добър инхибитор, който се 
изпозлва като добавка за масла и/или като временно 
покритие. Защитният слой е самовъзтановяващ и 
отстранява влагата, като осигурява изключителна защита 
срещу неблагоприятното влияние на околната среда.  
VpCI-369 е също така отлично средство за съхраняване, 
транспортране и складиране на части и оборудване, 
когато се използва като добавка за масла. VpCI-369 в 
минимална степен влияе върху вискозитета.  

VpCI-369 се предлага в предварително разреден вид в 
съотношение 2:1, като VpCI-369 H. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Самозатварящ се 
• Стабилна температура до 82ºC. 
• Отлично смазочно свойство 
• Удължава живота на инструментите за 
металообработващи операции 
• Отлична защита на открито/под навес 
• Отлична добавка за масло 
• Разрежда се с масло 
• Отговаря на MIL-PRF-16173E (Степен 1, 2 & 4) 
• NSN 8030-00-244-1295 
• NSN 8030-00-244-1297 
• NSN 8030-00-244-1298 
• NSN 8030-01-149-1731 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Плетени метални въжета 
• Електрическо свързване/окабеляване 
• Защитно покритие за отливки 
• Предпазва и смазва механизми 
• Дългосрочно (5+ години) защита на оборудването  
• Добавка към  Щанцовачно масло 
• Добавка към Валцоващо масло 
• Цилиндри 
• Работещи/движещи се части  
 
ЗАЩИТНИ КАЧЕСТВА 

  ASTM 
Дебелина 
на сухия 
слой 

Въглеродна 
стомана -

1010 
Алуминий

Влажно
ст D-1748 50-75 

микрона 7000 + часа 3000 + 
часа 

Солени 
пръски B-117 50-75 

микрона 3500 + часа 3500 + 
часа 

За защита от 2 години разредете 1 част VpCI-369 със  
2 части минерално масло. 
 
ЗАЩИТА НА  МЕТАЛИТЕ 
• Въглеродна стомана 
• Чугун 
• Неръждаема стомана 
• Мед 
• Магнезий 
• Алуминий 
• Сребро 
 
МИНИМАЛНИ ИЗСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ПОВЪРХНОСТИТЕ 
      NACE                    SSPC                  ARS 
        4                         7-63             Нисък като В-3

 
Методи на наблюдение: 
Дебелина на мокрия филм 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид:              Кафява/ жълтеникавокафява    
                                    лепкава течност 
Тип на филма:           Мазен 
Възпламеняване:      при 112ºC 
Срок на годност:        24 месеца (24ºC) 
Съдържание:             94-98% нелетливо вещество 
Ниво на                      (12-13 m2/l @ 75 микрона) 
приложение (теоретично)  
Вискозитет:                10,000-40,000 cps 
Тегло за галон:           7.7-8.2 lb/gal (0.92-0.98 kg/l) 
въглерод 
Температурна             -78ºC до 260ºC 
устойчивост 
(напълно втвърден) 
 
 

                  
  
 

 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приготвяне на продукта: 
Продуктът трябва да се смеси внимателно и 
равномерно преди употреба. 
 
Приложение на продукта: 
Продуктът може да се нанесе посредством спрей, 
четка, валяк или потапяне.  
Нормалната дебелина на сухия слой е от (25-75 
микрона).  
Нанесете VpCI-369 на добре вентилирано място. 
 
Оборудване за пръскане с въздух: 
Производител                     Модел на пистолета 
Graco                                    AA Plus 
Оборудване за пръскане без въздух: 
Производител                     Модел на пистолета 
Graco                                   Model 510 
 
Маркучът трябва да бъде с Диамтър 10мм и  
дължина 3 метра. Може да се използва накраен 
маркуч с диамтър 6 мм за по-лесно боравене.       
Най-добри резултати ще се постигнат при 

изпозлването на дюза 0.28-0.38 мм при (117 бара). 
Минималното налягане за пръскане на течността, е 
(103 бара), което полага (50-100 microns) дебелина 
на мокрия слой при една ръка. 
 
Почистване на продукта: 
За почистване на инстрименти и остраняване на 
излишното количество, използвайте алкалинови 
препарати за почистване като: Cortec® VpCI-414   
или минерален спирт,Коресилин. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
VpCI-369 може да падне при обилни превалявания 
или подобни условия. Частите, които се предпазват с 
VpCI-369 трябва да бъдат поставени на закрито под 
навес.   
 
ПАКЕТИРАНЕ 

VpCI-369 се предлага в 19 литрови метални туби, 
метални варели от 208 литра и в аерозолни флакони 
от 312 гр.                                                                   
VpCI-369 също се предлага в разреден вид.

 

 

 

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 считани 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.              

ДИСТРИБУТОР: 

                                      

 

 

 


