
   

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
 
VpCI-326 е антикорозионна добавка  за 
хидравлични масла и скоростни кутии.  
VpCI-326 е ефективна при 100% влажност, и при 
наличието на такъв вид корозивни матеряли 
като хлориди,серни съединения и сероводороди.  
VpCI-326 не съдържа опасни хромати, нитрити 
или фосфатни инхибитори.  
VpCI-326 използва най-добрите парафинови 
нефтени дестилати като носители.  
VpCI-326 разполага с изключително висока  
точка на възпламеняване, повишава сигурноста 
в сравнение с общоприетите петролни продукти.  
VpCI-326 се предлага в концентрирана форма, 
която лесно се разрежда със смазочни, 
хидравлични или консерванти масла.По този 
начин вие пестите от транспортни разходи и 
складови наличности.  
VpCI-326 е антикорозион с широк диапазон на 
действие не само на черни метали, но също така 
на цинк, алуминий, галванизирана стомана, мед, 
кадмий, сребро, месинг и много други сплави.  
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• VpCI-326 предоставя универсална корозия  
защита на черни и цветни метали  
• VpCI-326 е без нитрит, нетоксичен и термично  
стабилен, осигурявайки дъготрайна контактна и 
безконтакна корозионна защита  
• С VpCI-326, повечето лубриканти  могат да се 
подобрят  като към номалните им свойства се 
добавят и антикорозионна качества по време на 
работа или престой. 
• минава през филтър 1 микрон  
• Отговаря на вонен стандарт MIL-PRF-46002C  
• Отговаря на вонен стандарт MIL-I-85062 
(добавки за масла)  
• Отговаря на вонен стандарт MIL-PRF 16173E  
• Одобрен от НАТО 6850-66-132-6100  
• Одобрен от NSN 6850-01-470-3358 
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
Напръскайте VpCI-326 концентрат на 1 liter/m3 от 
затворено пространство.  
VpCI-326 не се препоръчва за приложения, 
включващи директен контакт с вода.  
Свържете се с Cortec за допълнителни въпроси.  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид  Бистър до леко мътно 

жълто,Течен  
Устойчивост на корозия до 24 месеца  
Покритие   (24-36 m2 / л)  
Слой Тип   мазен, парафинов  
Дебелина   (12,5-25 микрона)  
Точка на възпламеняване(> 110 ° С)  
Не-летливо съдържание 83-93%  
рН    8.7-10.0 (1% разтвор)  
Премахване Петролни разтворители 

Алкални  (VpCI-414/416/419) 
 
Плътност   (0.86-0.89 кг / л)  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI-326 се предлага в (19 литра) кофи, 55 галон  
(208 литра) метални варели, и насипни товари. 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
      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  

  CHIMTEC Ltd. 
112 - 8TH Primoski Polk Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
 
ХИМТЕК ООД 
ул. 8ми Приморски Полк №112 
9000 ВАРНА 
Тел: 0888 280 563 
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr 

 
 

 


