
 

VpCI антикорозионно белещо се покритие              

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
CorShield VpCI е Белещо се незапалимо 
временно покритие на водна основа, което може 
лесно да бъде отстранено, без използването на 
разтворители или почистващи препарати.  
Уникалното съчетание на водна основа и акрил  
полимери, и инхибиторите на корозия (VpCI)  
и тиксотропните сгъстители осигурява отлична  
повърхностна защита от корозия.  
CorShield Strippable покритието идеално 
подхожда за използване върху голи метални и  
боядисани повърхности, както и в приложения  
когато освен повърхностна механична защита се 
изисква и защита от корозия.  
Предназначена е за използване като бързо 
съхнещо, временно покритие за части и 
оборудване, CorShield VpCI Strippable  
Покритието е устойчиво на огъване и стичане на 
огън и е екологично безопасено. 
CorShield VpCI Strippable е безцветно покритие 
което може да се оцветява в различни  
Цветове по желание на клиента. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 
• Защита на чисти метални повърхности за 
съхранение или екпедиция. 
• Защита на боядисани повърхности от физически 

повреди по време на съхранението или 
транспортирането 
• Инструментална екипировка 
• Силно полирани метални повърхности 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Не оставя остатъчно замърсяване 
• На водна основа, незапалим 
• Близо до нула ЛОС, не съдържа ко-разтворител 
• Предпазва от корозия / окисляване на метали 
• Осигурява много метална защита 
• Временно покритие за външни условия 
• Бързо съхнене 
• Хубава гладък вид 
• Предлага се в различни цветове 
• Лесен за прилагане и почистване 
• Не изисква разтворител или премахване на слоя 
• Изхвърлия се като твърд отпадък 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Тъй като обелването зависи от Условия за 
нанасяне и вида на повърхността, 
препоръчително е да се тества преди употреба. 
• Върху порести повърхности нанесете 2 слоя 
• Нанесете  2 слоя за защита на открито 
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
CorShield VpCI Strippable течно покритие, която 
може да се полага чрез пръскане, четка, валяк 
или потапяне. 
Приложенията включват: 
• Автомобили, купе и рама 
• Ламарини 
• Инструменти и резервни части 
• Покрития при екпедиция 
CorShield VpCI Strippable покритието може да се 
използва в един или два слоя. 
За да се постигне лесно обелване, 
препоръчанатадебелина на слой не трябва да 
бъде по-малко от (50 микрона). 
 
ЗАЩИТЕН МЕТАЛИ  
• Въглеродна стомана  
• Неръждаема стомана  
• Поцинкована стомана  
• Чугун  
• Алуминий 
 
 

 



 
 
 
 
ТИПИЧНИ СВОЙСТВА 
 
 
Външен Вид леко бежова течност 
Покриваемост при 
(25 микрона) 17.9м2/л 

Дебелина на сухия слой 
(на слой) 50 – 62.5 микрона 

pH 9.0-9.9 (чист) 
Не летливо съдържание 42-48% 
Твърди частици (Обем) 44-47% 
Вискозитет 100-1000 cps 

Плътност 1.00 – 1.03кг/л 

Сух на пипане 30-45 мин. при (24°C) 
Сух за 2ри слой 1-2 часа при (24°C) 
ЛОС(ASTM D-3960) 0.89кг/л 

 
 
Ресултати от Тестове: 
Влажна стая (ASTM D-1748)  = 500 часа 
Външно излагане (2 слоя)   = 1500 + часа 
 
 
 
 
Разреждане:  
Препоръчителен Разредител - Чиста вода  
При Безвъздушно пръскане  - не се изисква  
Почистване - Вода 
 
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  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Опаковане и съхранение 
CorShield VpCI Strippable се предлага в (19 литра) 
разфасовки и (208 литра), варели. 
Да се съхранява в слад защитен от замръзване. 
В срока на годност на продукта е една година. 
Минимална температура на съхранение: (2 º C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CHIMTEC Ltd. 

112 - 8TH Primoski Polk Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
 
ХИМТЕК ООД 
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9000 ВАРНА 
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