
 

 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-350 AHS формулиран Парна фаза 
корозионнен продукт (VpCI), който служи като 
парна фаза антикорозионно покритие за 
хартиената индустрия. Този нов продукт предлага 
тънко, плътно покритие за хартия, ПДЧ и велпапе и 
притежава изключителен срок на годност, без 
каквито и да е антикорозионни проблеми, които са 
съществували с този вид покритие в миналото.  
Редица нови разработки на хартия и велпапе се 
произвеждат с VpCI-350 AHS и са полезни за много 
компании, които прибягват до употребата на тежки 
масла, греси и/или допълнителни хартиени 
опаковки, за да осигурят антикорозионна защита 
при опаковането им. Това ново покритие осигурява 
антикорозионна защита на черни и цветни метали, 
включително стомана, галванизирана стомана, 
мед, месинг, сребро и меки припои.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Не съдържа нитрити 
• Не е опасен 
• Рециклира се 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
VpCI-350 AHS се предлага като смес в две части. 
Разтворите се смесват в съотношение 1:1 и трябва 
да се нанесат директно върху повърхността на 
хартията или материала чрез гравюра, 
флексография, въздушни ножове, обръщаща ролка 
или покритие Michaelman. 
Изсъхването на покритието обикновено се 
извършва посредвтом пещ с горещ въздух или с 
лампи с  инфрачервени лъчи.  
 
Забележка: Неизползваният разтвор от покритието 
трябва да се изхвърли след 30 дни.  
 
Препоръчва се тегло на покритието 3.27-4.9 г/м2, за 
да се постигне максимален срок на годност или 
когато са необходими допълнителни 
производствени процеси, като ламиниране и други. 
В случаи на опаковане на високо реактивен метал 
или при нужда от дългосрочна защита при топъл, 
влажен климат, се препоръчва по-високо тегло на 
покритието.   
 
 
 
 
 
 

 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид                        Леко мътна светложълта 
течност 
Нелетливо съдържание    27-32% 
Плътност                            1.05-1.07 кг/л 
pH                                        5-9.5  
Мирис                                  Лек 
 
ОПАКОВКА 
VpCI-350 AHS се предлага в кофи от 19 литра, 
метални варели от 208 литра, съдове за течности 
или насипно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


