
  

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-329  е антикорозионна концентрирана 
добавка  на масленна основа за използване с 
двигателни,хидравлични и защитни  масла.  
VpCI-329 осигурява отлична защита от корозия  
на под навес на открито и закрити помещения.  
VpCI-329 защитава по два оригинални начина.  
Образува слой върху металната повърхност 
който прилепва здраво към метала, в 
допълнение към този защитен слой, VpCI 
изпаренията, са разтилат  във  въздуха над 
маслото,тези изпарения кондензират и формират 
защитна бариера на повърхностите без директен 
контакт между метала и маслото. Това 
комбинирано действие предоставя пълна защита 
от корозия на вътрешните части на изделието 
или системата.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Не съдържа опасни хромати, нитрити или 
фосфати  
• Висока температура на запалване 
• Предпазва от корозия на  черни метали, 
подцинкована стомана, цинк, алуминий, 
мед,кадмий и сребро  
• Без съдържание на Цинк  
• Съвместимост с повечето масла  
• Може да се пръска в затворени метални 
помещения,контеинери, цистерни и др. 
• Частите могат да се потапят за съхраняване  
• VpCI-329 осигурява добра устойчивост на 
пръски солена вода  
• Отговаря на НАТО # 6850-66-132-6100  
• Отговаря на # NSN 6850-01-470-3359  
• VpCI-329 отговаря на военни стандарти : 
MIL-PRF-46002C (1), MIL-I - 85062 (добавки за 
масла) и MIL-PRF-16173E (степен 1 & 2)  
 
 
 
 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
Краткосрочна защита:  

Една част VpCI-329 до 20 части масло.  
Средносрочна защита:  

Една част VpCI-329 до 10 части масло.  
Дългосрочна защита:  

Една част VpCI-329 до 5 части масло.  
Съхранение на метални части:  

Напръскайте, натопете или намажете  
VpCI-329 върху метални повърхности 

 
Съхранение за смазочни, хидравлични и 
металорежещи системи:  
Добавете VpCI-329 в маслото на         
двигателя/машината преди съхранение.  
За най-добри резултати, стартирате двигателя за 
10 минути със VpCI-329 преди изключване.  
След съхранение на двигателя/машината може 
да се използват без да се отстранява VpCI-329 
от  двигателя/машината.  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид   Кафява вискозна течност  
Преносител   Леко нафтенови масло  
Устойчивост на корозия до 60 месеца  
Покритие   (24-36 m2 / л)  
Бреме за съхнене  Остава лепкав 
Дебелина на слоя  (25-37.5 микрона)  
Слой Тип   Мазен  
Температура на запалване (146 ° С)  
Не-летливо зудържание       87-92%  
Не течливост  (-34 ° С)  
Премахване   нефтен разтворител /  

алкални (VpCI-416 / 419)  
Вискозитет   100-700 CPS  
Плътност   (0.89-0.92 кг / л)  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI-329 е пакетиран в (19 литра) пластмасови 
туби, (208 литра) метални варели,  и насипно  
Продуктът трябва да бъде затворен плътно при 
складиране.  
Разклатете преди всяка употреба.  
Срока на годност на VpCI-329 е до 24 месеца 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
. 

 
 
    
 
 
 
      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. 
71 Vassil Droumev Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
 
ХИМТЕК ООД 
ул.Васил Друмев 71 
9000 ВАРНА 
Тел: 0888 280 563 
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr 

 


