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ОПИСАНИЕ  
VpCI-647 е течен концентрат за едновременна 
защита от корозия и варовикови отлагания за 
употреба в открит кръг водни циркулационни 
охлаждащи системи. Продуктът е комбинация 
от органични фосфорни съединения, полимери, 
ароматни азоли и фирменни съставки.  
 
Продуктът предоставя както контактна, така и 
парова  защита на черни и цветни метали от 
корозия и варовикови отлагания.  
Металите  физически адсорбират VpCI-647 и 
това предотвратява корозията и разяждането на 
металните повърхности. В същото време, 
изпаренията предотвратяват корозия на частите 
без пряк контакт със разтвора, като горни кухини 
в тръбопроводи или на спрени инсталации.  
Този уникален продукт включва и съставки 
против варовикови отлагания което поддържа 
ефективността на топлообмена.  
 
VpCI-647 не съдържа хромати или други тежки 
метали. Той е приемлив за околната среда, без 
да жертвате оперативната или икономическата 
ефективност. Той предлага ефективност, 
еднаква на хроматните продукти но без 
проблемите от замърсяване на системата 
възникващи при конвенционалните не-хроматни 
продукти.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VpCI-647 се прилага в ниски дози като така 
предоставя най-добрата ефективността на 
изключително широка гама от води, осигурявайки 
икономично използване и лесно управление.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Не съдържа хромати, тежки метали, или 
неорганични фосфати  
• Елиминира разходите по обезвреждането на  
хроматите и изхвърлянето на утайките  
• Отлична защита от корозия и чистота на 
системата  
• Защита на черни и цветни метали от корозия и 
разяждане на металите  
• Поддържа система без утайка и варовикови 
депозити  
• Осигурява по-ефективен топлинен трансфер  
• Запазва вода за повторна употреба както и при 
цикли с по-високи концентрации  
• Течна форма за лесно използване, прякото 
прилагане в системата, без да преварителна 
поготовка 
• Намалява времето и разходите за поддръжка  
• Семпъл и лесен за контролиране чрез 
конвенционален органoфосфонатен тест. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
VpCI-647 предлага цялостнa корозионна и 
варовикова защита в отворен кръг водни 
охлаждителни системи.  
 
ДОЗИРОВКА  
Стандартната препоръчана дозировка: 
- 50 ppm. (ppm – части на милион) 
- 1 ppm = 0,0001 % 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



  
  
  
Пакетиране и съхранение Типични свойства  
VpCI-647 се предлага в (19 литра) пластмасови 
туби, (208 литра) варели,  и насипно.  

Външен вид/цвят  Прозрачна 
кехлибарена      
течност  Продуктът трябва да бъде плътно затворен и 

съхранявани в топъл склад за да се избегне 
замръзване.  

Разтворимост / вода  100%  
рН     10-11 (1% разтвор)  
Плътност    01.22-01.23 кг / л При тези условия VpCI-647 има срок на годност  

24 месеца Не летливо съдържание  45-50% 
       
 
 
 
 
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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