
         
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-316 е Антикорозионнен концентрат на водна 
основа. 
Той е предназначен да замени пасивиращите   
продукти за мед на масленна основа.  
Когато се разреди с вода преди употреба, VpCI-
316 образува антокорозионнен и смазочен слой, с 
парова антокорозионна защита.  
VpCI-316 е инхибитор на корозия, който е 
напълно разтворим във вода.  
VpCI-316 образува много тънък прозрачен не- 
лепнещ слой върху металната повърхност.  
Слоя образува уникална синтетична смазка, която 
предпазва от надраскване и механични  
увреждания на  покритите повърхности.  
Той е нетоксичен,екологично чист и не съдържат 
нитрити и фосфати .  
VpCI-316 също предоставя добро смазване при 
щанцоване,изтегляне и механично рязане .  
VpCI-316 се предлага в концентрирана форма и  
ефективно се разрежда от 2-30% във вода. Тази 
широка гама на разреждане на VpCI-316 дава 
възможност да се осъществи отлична защита от 
корозия от 1 до 24 месеца по най-икономичният 
възможен начин.  
В допълнение, VpCI-316 намалява или премахва  
разходите за антикорозионна защита по време 
складиране транспортиране и морски превоз.  
В повечето случаи, VpCI-316 няма нужда да бъде 
отстранен преди заваряване или по-нататъшна 
обработка.  

Най-уникалнота особственост на VpCI-316 е, че  
когато се изпарява  (VpCI) е способен да 
защитава от корозия без директно нанасяне на 
покритие върху недостижими повърхности като 
стекове ламарина, бобини тел, или пакетирани 
продукти.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Заменя масленните Антикорозиони 
• Намалява разходите за защита в сравнение с 
масленните Антикорозиони 
• Елиминира опасностите от пожар 
• Защитава металите чрез нетоксични 
инхибитори на корозия при изпаряване (VpCI)  
• Предпазва от надраскване и механични 
повреди и залепване по между им на 
елетролитно покрити и боядисани продукти 
навити на рулони или на листове  
• Щадящ околната среда, не съдържат нитрити,  
фосфати, нито силикони  
• Може да се отстранява с вода ако е необходимо  
• Осигурява отлична защита за мед и месинг  
• Подобрява Проводимоста 
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
Сурова обработка на 
метали/Складиране/Транспорт 
VpCI-316 е идеален за защита на сурова или 
обработена мед и месинг на  рулони или листи. 
Използвайте  VpCI-316 след  декапиране, при 
първично валцоване преди обработка на 
метала и като заместител на антикорозионни 
масла преди складиране или транспорт. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ 
Всяка метална част или машина,могат да бъдат 
защитени без опасност за здравето , пожар, или 
опасностите свързани с фосфатните масленни 
покрития.  
Използва се при миниатюрни лагери, медни 
месингови предмети ,мебели от метал както и при 
големи машини. VpCI-316 е идеален за защита на 
металите при работа на закрито при монтажни 
операции където са изискват сухи нелепнещи на 
пипане повърхности  на метала, както и там 
където леснотата на премахване и чистотата на 
производствения процес са част от изискванията.  
 
ХИДРО-ТЕСТОВЕ 
(помпи, съдове, тръбопроводи, резервоари, 
котли)  
Използвайте малък процент от VpCI-316 за да 
осигурите защита по време на съхранение / 
транспортиране без скъпи процеци като 
азотиране, подсушаване или омасляване.  
 
ОПАКОВКА    
Всеки предмет или опакован продукт могат да 
бъдат защитени ефективно и икономично. 
Външния вид на Продукта е  подобрен и клиента 
е доволен, тъй като не се изисква обезмасляване.  
Продукти  пристигат без ръжда и готови за 
употреба. Обслужването поради корозия  се 
намалява, което води до значително спестявания 
за производителя.  
 
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  
 

 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ  
• Мед  
• Медно-никелови сплави  
• Месинг (<30% Zn)  
• Сребро  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид    - жълта течност  
Пламна Точка  > (93 º C)  
Не  летливо съдържание   24-29%  
Миризма    - Лека 
рН     7.8-8.5 (Чист)  
Плътност    (1.04-1.07 кг / л)  
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
Полагане чрез  пръскане с четка или потапяне.  
За поточни производствени операции, чрез 
потапяне. 
Теглото на покритието с VpCI-316 е(0.2-0.6 
g/m2).  
VpCI-316 е предназначена за защита на 
металите на закрито или в непряко открита 
спреда.  
VpCI-316 се смесва с вода в следните 
концентрации:  
Краткосрочна защита (1-6 месеца):  
1 част концентрат до 20 части вода  
Средносрочна защита (6-12 месеца):  
1 част концентрат до 15 части вода  
Дългосрочни защита (до 24 месеца):  
1 част концентрат до 9 части вода  
 
СКЛАДИРАНЕ и разфасовки  
VpCI-316 се предлага в (19 литра) пластмасов  
Контейнери и (208 литра) метални варели. 
Продуктът  трябва да се съхранява запечатан в 
отоплен склад за да се избегне замръзване. 
При тези условия VpCI-316 има срок на годност 
до 24 месец
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