
 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-373 е грунд на водна основа който се изпозлва 
за свързване на други грундове и покрития, като 
VpCI-386/VpCI-396 към различни метални субстракти.  
VpCI-373 се полага на излючително тънък слой от 
12.5 до 25 микрона (дебелина на сухия филм).  
Когато се изпозлва в комбинация с горни покрития, 
продуктът значително увеличава защитата. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Отличен заместител на хромовите покрития 
• Добра адхезия върху повърхностите, които не   
  позволяват лесно прилепване.  
• Многометална защита 
• Отличен грунд за алуминий 
• Отговаря на MIL-P-15328D 
• NSN #8010-01-470-2739 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
VpCI-373 Green 
Външен вид                 Непрозрачна маслинено зелена  
                                      течност  
Срок на годност          12 месеца  (24ºC) 
Нелетливо                   38-50% 
съдържание  
Теоретичен размер    26 м2/л @ 12.5 микрона 
 на нанасяне 
Плътност                     1.16-1.21 кг/л 
Летливи органични     20 гр/л 
съединения  
 
VpCI-373 Clear 
Външен вид                 Млечно бяла течност (при  
                                      изсъхване - прозрачна) 
Срок на годност         12 месеца  (24ºC) 
Нелетливо                  40-50% 
съдържание  
Теоретичен размер    26 m2/l @ 12.5 микрона 
на нанасяне  
Плътност                    1.02-1.03 кг/л 
Летливи органични    20 гр/л 
съединения  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Подготовка на повърхността: 
Повърхността трябва да бъде равностойна на NACE 
#3 или SSPC SP2. 
 
NACE – Национална асоциация на корозионните 
инженери  
SSPC – Съвет по боядисване на стоманени 
конструкции  
 
 
 
 
Продготовка на продукта: 

Продуктът трябва да се разбърка преди употреба, тъй 
като с времето се утаява.  
 
Приложение на продукта: 
Продуктът може да се нанесе посредством 
напръскване, четка, валяк или потапяне.  
Обичайната дебелина на мокрия филм (WFT) е 
62.микрона, а дебелината на сухия филм (DFT) е 12.5 
микрона. 
 
Нанасяне посредством пръскане: 
Покрива                     62.5 микрона дебелина на мокрия  
                                    филм (WFT) 
Модел                        AA Plus за по-добър  завършек 
                                    510 (Безвъздушен) за други   
                                    приложения 
Помпа                        30:1 President SST 
Накрайник                  0.023-0.033 см 
Връх                           Стандартен 
Филтър                       Отвор 60  SST (неръждаема  
                                    стомана) 
Въздушно налягане 100 psi (69 bar) AA 
                                    2,000-2,500 psi (138-172 bar)  
                                    Безвъздушен 
Маркуч за течности  3/8” SST Teflon 
Налягане на              1000-1500 psi (69-103 bar) AA 
течността  
 
Почистване на продукта: 
Изпозлвайте вода, за да почистите инструментите и 
излишното количество от продукта. 
 
СЪХРАНЕНИЕ И ОПАКОВАНЕ 
VpCI-373 се предлага в баки от 19 литра, варели от 
208, в разфасовки за течности и насипно. Не 
позволявайте на продукта да замръзне.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


