
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-395 е епоксиден грунд на водна основа, който 
предоставя отлична адхезия, и защита при солени 
пръски, потапяне, и дългосрочна защита от корозия в 
агресивни киселиннни среди. VpCI-395 се различава 
от другите епоксидни грундове чрез свеждане до 
минимум на повърхностната  крехкост както и бързо 
време за съхнене (20-30 минути сух на допир) и 
отлична резистентност на корозия.  
В допълнение на това Парните корозионни 
инхибитори (VpCI) се абсорбират от металната 
повърхност и предпазват от корозивни електролити и 
агресивни среди, като по този начин предотвратява 
корозията. 
Водна основа  на VpCI-395 го прави по-лесен за 
използване и  приложим спрямо новите изискванията 
за опазване на околната среда улеснявайки 
спазването на ограниченията касаещи 
разтворителите и летливите органични съединения.  
Лесно почистване след използване с помощта на 
сапун и вода. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Осигурява дългосрочна устойчивост на корозия в 
корозивна атмосфера 
• Разрежда се със Вода 
• ЛОС съвместими 
• Бързо съхнене 
• Отлична адхезия 
• Отлична устойчивост на влага и потапяне 
• Време на ползване на сместа 6-8 часа 
• Ефективен в HCl, H2S, SO2, CO2  околна среда 
 
СМЕСВАНЕ 
Смесете 4 части, част А към 1 част от част Б. 
Разбърква до получаването на еднородна смес.  
 

След разбъркване: 
Не-насяйте VpCI-395 за най-малко 30 минути.  
Време на ползване на сместа 6-8 часа (25 ° С).  
Тези стойност може да се променят в зависимост от 
температурата и забърканото количество. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
VpCI-395 може да се прилага чрез пръскане с 
питолет или четка.  
Дебелина на сухия слой на (37.5-75 микрона) се 
препоръчва. Покритието изсъхва за около 20-30 
минути, но въпреки това,  отнема около една 
седмица преди покритието да е напълно втвърдено. 
Горен слой може да се проложи между 30 минути и 8 
часа след грунда, в зависимост от вида на покритие 
и изсъхването на грунда. 
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 
• Въглеродна стомана 
• Неръждаема стомана 
• Чугун 
• Подцинкована Стомана ** 
• Алуминизирана Стомана ** 
** Грунд VpCI ® -373 зелен  с дебелина (12,5-25 
микрона) се препоръчва преди полагането на VpCI-
395 на тези метали. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
• Структурни стоманени конструкции 
• OEM грунд 
• Ремонтни дейности 
• Потопени конструкции и оборудване 
• Хранилищни резервоари 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
Part A     Алуминиев цвят 
Външен вид   Алуминиева, течност 
Не-Летливи Съставки  50-60% според теглото 
Срок на годност  1 година 
Плътност:   (1.19-1.26 кг/л) 
Пламна точка    >(115°C) 
pH     8.5-9.0 (чист) 
Течливост   100-1000 cps 
ЛОС (налични)   (24.07 гр./л) 
ЛОС (норматив)  0.42 (50.17 гр./л) 
Плътност:   (1.10-1.16 кг/л) 
Коефициент на триене: 0.20 
Адхезия:    5B 
Твърдост на слоя:   4H-7H 
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Part A     Цветове 
Външен вид   Цветове разни, течност 
Не-Летливи Съставки  50-70% спрямо теглото 
Срок на годност   1 година 
Плътност:   (1.16-1.5 кг/л) 
Пламна точка   > (115°C) 
pH     7.0-8.5 (чист) 
Плътност:   200-10,000 cps 
ЛОС (налични)   (3.20-11.9 гр./л) 
ЛОС (норматив)  (3.20-11.9 гр./л) 
 
Part B 
Външен вид   Тъмно жълта течност 
Не-Летливи Съставки  38-44% 
Срок на годност  1 година 
Плътност:   (1.02-1.08 кг/л) 
Пламна точка    (50°C) 
pH     9.5-10.0 (чист) 
Плътност:   1000-1500 cps 
ЛОС (налични)   (194.52 гр./л) 
ЛОС (норматив)  (365.78 гр./л) 
 
Свойства на сместа  Алуминиев цвят 
Плътност:   (1.17- 1.22 кг/л) 
Не-Летливи Съставки  50-60% 
ЛОС (налични)   (62.83 гр./л) 
ЛОС (норматив)  (128.14 гр./л) 
Разходна норма   (7.3-14.6 м2/л) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Свойства на сместа   Цветове, разни 
Плътност:   (1.16-1.40 кг/л) 
Не Летливи Съставки  50-65% 
ЛОС (налични)   0.44-0.6 (53.24-71.9 
гр./л) 
ЛОС (норматив)   0.58-0.8 (69.6-95.8 
гр./л) 
Разходна норма  (7.3-16 м2/лl) 
 
СВОЙСТВА 
Дебелина сух слой  (37.5-75 микрона) 
Сух на пипане    20-30 минути 
Втвърдяване    7 дена 
Втора ръка    30 мимути до 8 часа 
Смес времетраене   6-8 часа 
Тест Солени пруъки   1500-2000 часа * 
Тест Влага    400-500 часа * 
Твърдост (милив)   H* 
Адхезия    5B* 
Гъвкавост 
(конусна замба)   1/4” 100% pass* 
*планките са оставени да изсъхнат 7 дни преди теста 
 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ 
Стандартни цветове Алуминиево сиво и Бяло. 
Други цветове по заявка на клиента. 
VpCI-395 част А се предлага в 19 литра кофа пълна с 
(14,2 литра). VpCI-395, част Б се предлага в 
(3,8 литра). Един комплект е 5 галона общо (19 
литра). 
Да не се допуска да замръзва.

 
 
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  
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9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
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