
VpCI – 375 : 2 в 1 грунд и боя 
                    

 
 
ОПИСАНИЕ 
 
VpCI-375 е уникален акрилен воден грунд и боя  
за метал с изключително устойчивост на корозия 
може да се използва като грунд и боя 
едновременно. Сложните смески от не-токсични 
антикорозионни вещества се комбинират и 
действат заедно като предоставят защита при 
тежки атмосферни условия  която може да 
съперничи по трайност на повечето цинкови бои и 
покрития. 
 
VpCI-375 е бързо съхнещо покритие, с променлив  
вискозитет , което не се стича и е със отличена 
резистентност.  
VpCI-375 образува негоримо сухо при докосване  
покритие и предлага оптимална защита в открити 
или закрити условия при продължително излагане 
на слънчава светлина.  
 
СВОЙСТВА 
• Бързо съхнене 
• Не-горимост 
• Оптимална защита на открито 
• Използва се едновременно за грунд и боя 
• Многометална защита 
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 
• Въглеродна стомана  
• Подцинкована стомана 
• Алуминй  
• Неръждаема стомана  
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АБЕЛЕЖКА: найлонови или тефлонови баки се 
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М
система грунд и боя когато се нанася при 
дебелина на слоя 100 микрона. 
Може да се нанася чрез пръскан
и четка.Проверете за утаена смес на дъното на 
баката. Ако е необходимо, леко я разбъркайте с 
помощта на дрелка и бъкалка за боя или друг 
подобен метод.  
Забележка: Обед
е повече от (2ºЦ) спрямо температурата на 
въздуха. 
 
К
Производител :DeVilbiss MB
Производител :Binks - 18 или 62    66PE  
Със маркуч Ǿ(0.95 cm) вътрешен диаметъ
максимална дължина (15 метра). Съда винаги
трябва да има двойно регулиране и да бъде на
едно и също ниво като пистолета.  
 
Б
Производител: G
Производител: Binks 500 Меркурий 5C
Производител: DeVibiss JGN-501-519 QF
 
С
минимум, но Ǿ (0,6 см) със вътрешен диамет
на края може да се използва за по-лесна работа.  
Максимална дължина (30.5 m) 
Най-добри резултати ще бъдат
дюзи(0.03 см - 0.04 cm) при (83-117 бара).  
 
З
предлагат от производителя на  оборудването за 
пръскане и са силно за препоръчване.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Подобни съоръжения от други
производители могат да бъдат използвани.  
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СВОЙСТВА 
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Външен вид  
Не-летливо съдържан 40-45% 
рН     8.5-9.5 (
Плътност    (1.13-1.20 кг / л)
Твърди час ц 35-39%  
Препоръчителен слой  (75/100 м
Теоретично Покритие  5.2-5.8m2/ л-25 микр
      
Сух на пипане*  20 мину
Температурна стабилност  (7 º -32 º С)  
Летливи органични съединения (ASTM-3                     

(171 грама на литър)  
800-2000 CPS - 25 º С 

Гланц (ASTM D  50 максимум 
Твърдост/молив  Н 
Адхезия(ASTM D3359)  5B
Гъвкавост (ASTM D522) 180
 
* 
увеличаване на въздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
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STM D-1748 издържа 2000 + часа 
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(Въглеродна стомана 1010 Q-панели)  
Дебелина на сухия слой (100/112.5 мик
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(Влажност)  
 
ASTM D-870
    24 часа  
         въстановяван
(Издръжливост отапяне във вода )  
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VpCI-374  се предлага в (19 
(208 литра), варели.  
Да се  съхранява в сл
В срока на годност на продукта е една година. 
Минимална температура на съхранение:  (2 º C
Максимална температура на съхранение: (49 ° С)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


