
                      
 

ОПИСАНИЕ  
VpCI-411 е Коцентриран Обезмаслител 
разредим с вода, базиран на D-Limonen.  
Този продукт е предназначен за професионално 
и тежко промишленно почистване .  
VpCI-411 почиства машини, инструменти, 
аспиратори, части в процеси , машини в 
хранително-вкусовата промишленост , офис 
оборудване, подове, стени, офиси и тоалетни. 
VpCI-411 е много ефективен при разтваряне на 
мазнини, масла, парафини и восъци. VpCI-411 
може да се използва за всички инженерни 
метали и сплави.  
За разлика от други почистващи препарати, 
предлагани на пазара днес, които са вредни за 
човешката кожа и са класифицирани като  
опасни материали, VpCI-411 е безопасен за 
боравене и с приятен мирис и е биоразградим. 
VpCI-411 е стабилен при разреждане във вода 
от 5% до 50%.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
• Универсалени почистващи приложения  
• Машини и двигатели, покрити с грес или масло     
• Ламарини покрити с масло или восък преди 
боядисване 

• Механични части, покрити с восък или мазнини 
преди монтаж  

• Отливки покрити с временни защитни масла   
или восъци 

• Отличен за премахване на лепила  

• Премахва временни покрития като Cortec ® VpCI-
368 или VpCI-389  

• Почиствне на ръце за отстраняване на масла по 
време и след работа  

• Нефтени съоръжения, тръбопроводи, кораби, 
сондажни инструменти, цистерни, тръбопроводи и 
др  
 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
Силно замърсени повърхности:  
Разтворете 20% до 50% VpCI-411 спрямо водата.  
Оствете VpCI-411 да проникне през праха , 
мръсотия и маслата за да ги отстрани от метала . 

Примери за силно замърсени части:  
• Скоростни кутии  
• Двигатели  
• Процеси и производственни  машини  
• Нефтени платформи  
 

Средно замърсени повърхности:  
Разтворете 10% до 20% VpCI-411 спрямо водата. 

Примери за почистване:  
• Производство части  
• Рулони ламарина  
• Машини при поддръжка  

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
Леко замърсени повърхности:  
Разтворете 5% до 10% VpCI-411 спрямо водата. 
 
Примери за леко почистване :  
• Стени и подове  
• Бюра и офис техника  
• Тоалетни  
 
СВОЙСТВА 
Външен вид   Светло жълта течност  
Плътност     (0.96-0.97 кг / л)  
рН     9.0-10.5 (Чист)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ       
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Опаковане и съхранение  
VpCI-411 се предлага в (19 литра) туби,  
(208 литра) варели и насипно. 
Срока на годност на продукта е 12 месеца. 

 CHIMTEC Ltd. 
112 - 8TH Primoski Polk Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
 
ХИМТЕК ООД 
ул. 8ми Приморски Полк №112 
9000 ВАРНА 
Тел: 0888 280 563 
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr 

 


