
 
 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-611 е Биоразградим концентрат на водна 
основа за защита от корозия, предназначен за 
консервиране чрез водно бластиране, абразивно 
бластиране, хидротестване и при пожарогасителни 
системи. Препаратът оставя много фина, прозрачна, 
нелепкава защитна преграда върху металните 
повърхности.   
VpCI-611 е нетоксичен, щадящ околната среда 
продукт, който не съдържа нито нитрити, нито 
фосфатни инхибитори.  
VpCI-611 е безопасен, икономичен при употреба и 
лесно приложим. Не пречи на заваряването и не  
образува токсичен дим. 
VpCI-611 няма нужда да се отстранява преди 
боядисване или нанасяне на покритие. 
VpCI-611 съдържа контактни и парни корозионни 
инхибитори, които имат свойството да предпазват и 
непокрити повърхности.  
VpCI-611 може да се премахне от металните 
повърхности посредством вода или друг 
традиционен метод на измиване.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Не пречи при заваряване 
• Може да се боядисва върху него 
• Незапалим 
• Биоразградим 
• Нетоксичен, не съдържа нитрити и фосфати  
• Подходящ за приложения със солена вода  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Мокро абразивно бластиране 
• Водоструя 
• Хидротестване 
• Предпазване на бластирани повърхности 
• Предпазване на баластни резервоари  
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
За обработване с мокро абразивно бластиране или 
водоструйка, добавете от концентрата VpCI-611 направо в 
резервоара на уреда. 
За предпазване на повърхности след обработка с 
дробилки или пясъкоструя, напръскайте прясно 
почистената повърхност с разтвор от VpCI-611. 
След процедурата, оставете току що обработената 
повърхност да изъхне. 
За хидротестване, смесете постепенно VpCI-611, на ръка 
или чрез дрелка и бъркачка, докато добиете еднородна 
смес преди употреба или прибавете от концентрата  
VpCI-611 направо към водата за хидротеста. Можете да 
оставите разтвора вътре в изделието или да го източите.  
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 
• Въглеродна стомана 
• Стомана с ниско съдържание на  въглерод 
• Неръждаема стомана  
• Други черни метали 
• Алуминий 
 
ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид: прозрачна леко мътна, светложълта или 
светлокафява течност с фини частици 
pH     9-10  
Съдържание на нелетливо вещество: 5-10% 
Гъстота:   (1.02-1.04 kg/l) 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
VpCI-611 се предлага в 19 литрови туби, метални варели 
от 208 литра и насипно.  
Съхранявайте VpCI-611 в отоплени складове, за да 
предпазите от замръзване.  
При тези условия, срокът на годност е 24 месеца 
 
СТОЙНОСТИ НА РАЗВТОРА 
Разредете VpCI-611 в съотношение 1:10 до 1:40 за 
приложения с прясна вода.  
Разредете VpCI-611 в съотношение 1:4 за приложения със 
солена вода. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Винаги разтваряйте VpCI-611 с питейна вода.  
VpCI-611 не е подходящ за медни сплави  (напр. мед 
и месинг). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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