
 

 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VpCI-371 е високотемпературно алуминиево 
силиконово покритие на разтворима основа, което 
осигурява отлична устойчивост на корозия на 
металните субстрати. VpCI-371 съхне за 20 минути 
при стайна температура с твърдост 5В. След като 
се нагрее, покритието е с твърдост 9H. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Топлинна устойчивост до 648.89ºC 
• 600 часа устойчивост на солен спрей 
• 9H твърдост на молив 
• Устойчивост 200 при двойно натриване с метил 
етил кетон (MEK) – не се повлиява 
• Блестящ алуминиев външен вид 
• Няма хлътване на алуминия 
• Топлинна устойчивост от 204-649ºC за 
продължителен период от време 
• Ниско съдържание на летливи органични 
съединения 
 
ХАРАКТЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
• Автомобилната индустрия 
• Енергийната индустрия 
• Авиацията 
• Офшорно сондиране и други 
 
VpCI-371 трябва внимателно да се разбърка преди 
употреба. 
Нанася се чрез пръскане и потапяне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид                Алуминиева течност 
Време за съхнене      20 мин. при  25 до 50 микрона 
(без да лепне)  
Твърдост на молив    5B – Съхнене при стайна  
                                     температура 
                                     9H – Втвърден 260ºC 
Тест за устойчивост   200 двойно натриване – 
с метил етил кетон     след нагряване 
(MEK)  
Плътност                     1.01-1.06 кг/л 
Плътност на                58-62% при 110ºC 
твърдите тела %   
Обем на                      54-56% при 110ºC 
твърдите тела  
Вискозитет                  250 до 1000 cps при 6 RPM 
Летливи органични     0.31 кг/л 
съединения  
 
ТЕСТОВЕ 
Покрива: 
           ASTM D-2485-91: Стандартни тест методи за 
           оценка на покритията за работа при висока 
           температура (Метод A и B) 
 
ОПАКОВКА 
VpCI-371 се предлага в метални баки от 19 литра и 
метални варели от 208 литра. пазете опаковката от 
замръзване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


