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По–ефикасните антикорозионни инхибитори.
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Контрол върху здравето, безопасността и замърсяването.
Продуктите Cortec’s® , изпозлват най-новата достъпна химическа технология, 
спомагайки за намаляване на вашата загриженост относно контрола върху 
здравето, безопасността, запалимостта и замърсяването.

Мулти - метална защита 
Пълна гама на антикорозионни инхибитори за защита на черни и цветни метали, 
едновременно включително формули, които предпазват комбинация от метали.

Краткотрайна и дълготрайна защита.
Cortec® ви предлага решение на въпроса дали имате нужда от временна защита 
на заводски процеси,  средна защита при транспортиране и съхранение или 
продължителна защита по време на съхранение или употреба. 

При различни климатични условия.
Сега ефикасно можете да предпазите металите и продуктите от влага и 
неблагоприятни  атмосферни условия, както и срещу корозивни индустриални, 
морски и тропически условия.

Защитените части могат да бъдат изпозлвани веднага.
Невидимият  предпазен слой, от  Изпарими корозионни инхибитори  (VpCIs) 
на Cortec® няма нужда да се отстраняват. Няма нужда от обезмасляване, 
търкане, почистване или други подготвителни операции преди обработка с 
продукта, нанасянето му или неговата употреба.  Съставните части, елементи 
или сглобени механизми, защитени от VpCI са готови за незабавна употреба. 
При нужда защитните покрития на Cortec® се отстраняват лесно с традиционни 
почистващи методи. 

Не променя качества на металите.
В по-голяма част от случаите, невидимият защитен йонен слой на Cortec® 
VpCIs не променя важните характеристики на повърхността . Това важи и за 
най-прецизните електронни уреди, при които са важни електропроводимостта, 
диелектричността и други основни свойства. 

От малки електронни компоненти до резервоари. 
Cortec® VpCIs предпазва продукти с всякакъв размер – от действащи печатни 
електронни платки или части, съхранявани в малки кутии до големи товарни 
контейнери и резервоари.

По–ефикасни методи на прилагане

Йонното действие на VpCI изгражда молекулярен инхибиращ слой VpCI:
•Нанасяне 
•Изпаряват се. 
•Обграъщат със защитена пара
•Парата достига до всички отдалечени места и кухини.  
•Парата кондензира върху всякакви метални повърхности.  
•Йоните се разтварят във влажния слой (воден електролит). 
•Металните повърхности притеглят защитните йони.
•Йоните образуват тънък, мономолекулярен защитен слой върху металната 
повърхност. 
•Защитният слой  се затваря отново и се самовъзтановява при последваща 
кондензация на парата. 

• Добавяне • Потапяне • Впръскване • Пакетиране
• Прикрепяне • Разпръскване • Поставяне • Нанасяне с валяк
• Автоматично разпределение • Електростатичнен спрей • Мигриране • Опаковане
• С четка • Напръскване



От пакетирани продукти, които се съхраняват на закрито до продукти, които се 
намират навън в неблагоприятни условия, новите системи VpCI са подходящи за 
разрешаване на проблеми, свързани с корозията. 

Например, вие можете да:
•  Напръскате топлообменник за няколко минути и да предотвратите проблеми, 
свързани с корозията по време на транспортиране и съхранение . 

•  Да защитите на място операционни електрически вериги за жълти стотинки 
на ден. 

•  Лесно да напръскате фланцови и вентили с външно покритие за 
по-дълготрайна защита. 

•  Повишите защитата на вашите смазочни масла с добавка, за многостранно 
действие върху металите. 

Тези четири примера са само начало  за това как Cortec® VpCls  успешно 
разрешава проблеми, причинени от неправилна борба с корозията посредством 
традиционни средства.

Продукти с многостранно действие

Как Cortec® VpCl намаляват разходите.
Използвайте системите Cortec® при всеки етап на експлоатация на продукта, 
като се започне от изработката на металните детайли и се стигне до 
фактическата им употреба.
Когато се пригалат по предписание, Cortec® VpCls значително пестят време 
и средства през целия жизнен цикъл на продукта: при производството, 
съхранението, транспортирането и неговата употреба.

Cortec® VpCls отстранява редица  допълнителни производствени етапи на 
обработка, като почистване, обезмасляване, отстраняване на ръждата, 
байцване, обработка с пясъчна струя или повторна защита. Имате по-малко 
повторна работа, по-малко брак, подобрено качество, по-малко ръжда и по-дълъг 
експолатационен живот. 

•Продукти с многостранно действие. 
•По-ефикасна защита. 
•Ефективни методи за доставка, които 
по икономичен начин предпазват трудно 
защитими артикули.  
•Лесно нанасяне. 
•Повишен контрол върху здравето, 
безопасността и замърсяването. 
•Съкращаване на допълнителните 
етапи на работа, тъй като VpCI няма 
нужда да бъдат отсранявани.
•По-дълъг експлоатационен живот.
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VpCI инхибиторите се съчетават и със други функци: 
Антистатичност Овлажняване
Почистване Премахване на боя
Изсушаващи покрития Полимер
Премахване на ръжда Пожарозащита

VpCI
Източник
Метал
Анод Катод
Разтворени
VpCI йони
Молекули на 
VpCI в газообразно състояние

Тези нови методи за доставка предлагат практични, икономични успешни начини за 
защита на метални части и продукти. Иновативната употреба на технологията на 
VpCI/MCI®  на Cortec®  прави възможни тези начини на приложение. 

Cortec® VpCIs са разработени изключително за всеки вид система на доставка.  Дали 
това ще е течност, прахообразно вещество, импрегнирана пяна или полиетилен, 
формулите на  VpCI използват технология, която е най-доброто средство за ефикасна 
и икономична антикорозионна защита.

Градивната употреба на технологията VpCI предлага подобрена защита дори и 
при традиционно приложение (с четка, валяк, потапяне или спрей).
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По време на производството на вашия продукт било то при металообработка 
или производството на електронни компоненти , продуктите Cortec® лесно 
се интегрират в процесите на производство и монтаж.  Докато премахват 
корозията от черните и цветни метали, продуктите  на Cortec® осигуряват 
смазване, повишена продуктивност и живот на инструментите, за да ви 
помогнат в производството на първокласни продукти. 

Корозионните инхибитори на Cortec® ви дават  изключителни решения за 
борба с корозията. Използвайте праховете VpCI, за да осигурите защита на 
труднодостъпните места. Инхибиторите на водна основа премахват маслените 
натрупвания в охладителите, като осигуряват лесна за отстраняване преходна 
защита.
Развторимите във вода добавки за хидротестове разтворите осигуряват защита 
по време на дренаж  и след това. VpCI емитерите предпазват електронни 
и електрически елементи по време на различните етапи на производство, 
монтаж, транспортиране и употреба.  
По време на жизнения цикъл на вашето изделие, резервоар, компресор, 
платка, елекрическо табло, печатарска машина или който и да е друг продукт, 

Производство.

Цялостен корозионен контрол ... от суровините до крайния 
потребител.
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Пакетиране.
Cortec® предлага пълна гама от 
стандартни и класически пакетажни 
продукти , съгласно различни 
военни , ASTM, DIN, JIS, BS  и други 
международни стандарти. Пакетажните 
продукти на Cortec® включват хартия, 
филми, пяна, опаковки с въздушни 
мехурчета и подложки.  Всички 
пакетажни продукти осигуряват 
многостранна антикорозионна защита 
на металите и са нетоксични продукти 
с възможност за рециклиране.
Хартията на Cortec® VpCI осигурява антикорозионна защита в няколко различни начина на приложение, в това число 
индивидуално опаковане, опаковане на много артикули заедно, за да бъдат транспортирани, пакетиране на оригинални 
части на производители на автомобилни части при съхранение и транспортиране, както и разделителни листи за 
отделяне на продуктите. 

Product Life Cycle With Cortec® VpCI®/MCI®

Product Life Cycle Without Cortec® VpCI®/MCI®
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Цикъл на живот на продукта без Cortec® VpCIs

Цикъл на живот на продукта с  Cortec® VpCIs



Съхранение.

Фолиата на Cortec® VpCI осигуряват защита по различни начини, за да 
отговарят на нуждите ви на опаковане. Филмите варират от полиетиленови за 
обща употреба до термосвиваемо фолио, разтегливи,укрепващи конструкции. 
Всички филми позволяват отлична видимост на съдържанието в тях.  
Многостранно действащите VpCI-125 обединяват Парна фаза корозионни 
инхибитори, изсушители и антистатици.  
Сините торбички и филми VpCI-126  имат абсорбиращо влагата действие и са 
пригодни за употреба при висококачествени  конструкции. 
VpCI-129 е защитен филм, който поддържа вакум и е отличен при високи 
температури и влажност.

 
Импрегнираните дунапрени Cortec®  и Cor-Pak™ предпазват фини машинни 
части и силно чувствителни електронни компоненти. Те могат да предпазят 
артикулите от счупване и нараняване на повърхността или надраскване. 
Cortec® EcoShield® и CorShield® защитават деликатни елементи, благодарение на 
своето устойчиво на абразия покритие и също така абсорбират конденза. 

Подложките Cortec® VpCI осигуряват изключително абсорбиращо десйтвие и 
дори могат да достигнат и най-отдалечените места. Подложките са подходящи 
за  всяка опаковъчна система и биват торбички, таблетки, пяна и хартия. 

Когато ваш клиент изпозлва някой от продуктите ви, те могат да разчитат 
на същата антикорозионна защита, която да удължи експлоатационния живот 
на продукта.  Системите Cortec® VpCI предпазват електрическо и електронно 
оборудване по време на производство, съхранение, транспортиране,  в процес на 
работа и когато са изключени. 

Покритията на Cortec®  на водна и маслена основа предпазват от корозия 
инсталирани компресори, клапани , помпи , отливки и други метални изделия. 
Добавките на Cortec® предпазват смазочните системи от корозия, причинена от 
атмосферните условия. 

В случаи, когато оборудването или системите изискват съхранение, когато 
временно са в изключен режим или са на склад за дълго време, продуктите 
на Cortec® могат да предложат редица варианти за това. Нанасяте ги бързо 
и, в зависимост от продукта, с малко или никаква подготовка на повърхността 
на тръбопроводи, тръби, резервоари, двигатели и генератори. Външните, 
както и вътрешните повърхности и машинни части са ефикасно предпазени. 
Избирате нужната степен на защита, въз основа на неблагоприятните условия 
и продължителността на излагането им.
Оборудването, което предпазвате ще бъде винаги готово за използване. 
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Производствени процеси. 
Агресивната, корозионна атака върху операционните системи изправя 
инженерите пред най-голямото предизвикателство едновременно да 
поддържат ефективността и да осигурят безопасност на работниците и на 
околната среда. 

Антикорозионните инхибитори на Cortec’s® осигуряват нови, щадящи околната 
среда решения. Те предлагат екологично чист метод на работа с ниско 
токсично и замърсявщо действие. Като компания в химическата индустрия, 
ние вярваме в разумните начини за дизайн и приложение, като се ангажираме 
с производственни практики, които предпазват околната среда.  Този начин 
на работа е изразен в  правоспособността на Cortec®  според  Екологичния 
стандарт ISO 14001. 

Cortec® е развила допълнителна технология, която предлага високо ефективна 
и икономична антикорозионна защита за процесите на производство. Докато 
традиционните антикорозионни средства осигуряват непостоянно ниво на 
защита, Cortec® VpCls са силно приспособими. VpCIs са привлечени като 
магнит към места, които са предразположени към корозия.  Те постигат защита 
в междинна, течна фаза и парна фаза. 

Open and Closed 
Cooling 
Systems

Heating Boilers 
and

Heating 
Systems

Steam and
Condensate

Lines

Production
Offshore, Well

Heads

Crude, Oil, 
Gas, Pipeline, 

Pumping

Distribution
Refined Oil, 

Gasoline Tanks,
Storage

Water Side Hydrocarbon Side

Производствени системи
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Водна страна Хидрокарбонова страна

Gas

Oil

Brine

Pipeline section showing active VpCI® 
protection in the interface, liquid phase, 
and vapor phase.

Газ

Масло

Солен
разтвор

Тръбно сечение, което показва активна защита на 
VpCI в междинна, течната фаза и парната фаза.

Самовъзтановяване.
За разлика от традиционните антикорозионни методи на защита, Cortec® 
VpCl защитата се самовъзтановява при нарушаване на средата. Добавете 
Cortec® VpCl в коя и да е част на системата на едно или множество места. 
Например, впръскайте   VpCl автоматично в системата — без обслужване 
от оператор— и започва  незабавна защита на стотици километри 
паропроводи и тръбопроводи. 
Като екологично чисти антикорозионни средства на 21-ви век, Cortec® 
VpCls не съдържат  хромати, други тежки метали, фосфати или хлорирани 
въглеводороди. Новите органични формули ви дават удачен начин за 
защита на вашето оборудване, като в същото време щадят оконата среда. 
От агресивното влияние на солените разтвори в дълбоки и горещи кладенци 
до защита на стотици километри тръбопроводи, Cortec® VpCI удължават 
живота на оборудването и осигуряват защита междинна, течната фаза и 
парната фаза.



Бетонни конструкции.
Миграционните корозионни инхибитори (MCl)  е технология, разработена 
от изследователи на Cortec® , която укрепва бетонните структури, поради 
увредената от корозия  арматура. MCI се прибавя в бетонната смес по 
време на изграждането на нови конструкции и по време на възстановяването 
на старите.  Бетонът, който съдържа MCI се нанася по обичаен начин. 
Инхибиторът MCI прониква през стария бетон и достига до черните метали 
в конструкцията. Той прилепва към арматурата и стоманените клетки, като 
образува тънък защитен слой от MCls. За да се избегне бъдеща корозия,  
MCI® слой неутрализира химическите реакции между хлоридите и стоманата в 
конструкцията. 

Инхибиторите MCI са ефикасни при борбата с високите нива на хлорид от 
размразените соли, когато се нанесе върху магистрали и мостове; пренесени 
по въздуха соли, които атакуват мосрките конструкции и други конструкции в 
близост до мосрка вода, както и неблагоприятното влияние на киселинните 
дъждове и карбонизацията. Технологията MCI също така може да предпази 
конструкции, като резервоари и тръби с топлинна изолация. Освен, че може да 
се смесва с бетона, можете да изпозлвате Cortec MCl  като покритие или може 
да се впръска в бетонната конструкция. 

®

FROM GREY TO GREEN
MIGRATING CORROSION INHIBITORS
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Отстранете парченцата бетон от повредената конструкция.

MCI® прониква през бетона без да се нанася директно върху стоманата. 
MCI® предпазва стоманата от по-нататъшна корозия.
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Обработка на металите.
Продуктите за третиране на металите Cortec® са под формата на прах, течност и 
гел и се нанасят чрез потапяне, напръскване или посредством четка. 
Препаратите за отстраняване на ръжда Cortec®  са на основата на органични 
химикали, които отстраняват оксидите и петната от желязо, мед, месинг и 
алуминий. Тези формули заместват силните киселини. 
Ако се изпозлват, както е препоръчано, препаратите за отсраняване на ръжда 
не замърсяват оконата среда, както и щадят човешката кожа, повечето бои, 
пластмаси, дърво, текстил, керамика и гума. 

Екологично чистите продукти на Cortec® за обработка на металите също така 
включват биоразградими почистващи препарати и отстранители на бои, които не 
замъсряват околната среда. 
Често, преди да се отстрани ръждата от някой компонент, първо трябва да се 
премахне боята и зацапванията. Обикновено визуално може да се определи 
дали дадена част се нуждае от подготовка на повърхността. Друг път, особено 
при силно ръждясали и покрити с наслагвания части, трябва първо да отстраните 
ръждата, преди да достигнете до зацапаното място или боята, които също 
изискват да бъдат премахнати. 

Направени от естествени съставки на водна основа, повечето почистващи 
и обезмасляващи  препарати на Cortec® са биоразградими, нетоксични и 
незапалими. Те  са специално създадени за безопасна, мултифукционална 
употреба върху множесто метали. Те включват корозионни инхибитори, които 
предотвратяват бързото разпространение на ръжда на току що почистените 
повърхности. 
Препаратът за отстраняване на боя на Cortec® също е създаден като се има 
предвид безопасността на клиента. Не съдържа метиленов хлорид, хлорирани 
развторители, метанол, толуен и ацетон и въпреки това отстранява редица бои , 
лакове и епоксиди в рамките на 3 до 30 минути.

Преди употреба на VpCI®-422

След употреба на VpCI®-422

Remove oil, grease, and soils Remove old paint Remove rust Apply Cortec® rust protection

Нова система за 
почистване.
Продуктът Cortec Corwipe® е 
революционен препарат за почистване 
с многостранно действие, който 
почиства масла, петна, грес и лека 
ръжда, като осигурява временна 
антикорозионна защита . Този препарат 
щади околната среда и може да се 
използва без ръкавици. Corwipe® е със 
свеж аромат на лимон. Няма нужда 
опаковките да се изхвърлят отделно. 
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Отстранете старата боя.Отсранете маслото, 
греста и зацапванията.

Отстранете ръждата. Нанесете Cortec®.



Висококачествени покрития.

Всички покрития на Cortec® осигуряват изключителна защита, дори и при 
извънредни  производствени, мосрки и тропически външни условия на околната 
среда. 

Комплексните  формулировки на Cortec’s®  на нетоксични, органични 
инхибитори, предлагат защита, която далеч надминава повечето бои, грундове 
и продукти на разтворима основа. Тези изключителни покрития на водна 
основа не представляват заплаха за персонала и оконата среда. Те също 
така предлагат отлична постоянна и временна защита дори и при сурови 
атмосферни условия. 

В много случаи едно нанасяне на покритие  Cortec® служи едновременно като 
грунд и горен слой за стоки, които ще бъдат странспортирани, както и за обекти, 
изложени на външни условия за морски и индустриални цели.  Няма нужда от 
подготовка на повърхността или е нужна минимална такава при по-голямата част 
от обработката с препаратите. 

Когато се изпозлва покритие на Cortec®  само като грунд, можете да нанесете 
повечето горни пластове без да изгубите защитните способности на VpCI. 
Повечето покрития на Cortec са в наличност на склад, в традиционната гама, 
плюс UV защита. Налични са и епоксидни формули, които съдържат VpCI добавки 
за нанасяне върху баластни резервоари, помпи, тръбопроводи и стоманени 
конструкции. 

Преди употреба на of VpCI®-396

След употреба на VpCI®-396

Обикновени                             и                       Cortec® покрития
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S Y S T E M  R E G I S T E R E D

 E N V I R O N M E N T A L

Екопродукти

Eco Air ™
Горди сме да ви представим този продукт, който е стъпка напред в аерозолната 
технология: Въздушен аерозол EcoAir™.
За пръв път в индустрията, ние осигуряваме аерозолни продукти, които са със 
сгъстен въздух, за разлика от традиционните химически носители. Това е една 
иновационна технология, защото продуктът се пълни в пластова торбичка Mylar 
EcoPouch™  в контейнера, който се херметизира. Тъй като клапата се притиска от 
налягането наоколо, продукта бива изтласкан от съдържанието на торбата.
Основните преимущества на технологията EcoAir™ са:
• Незапалимост
• Пръскане във всяка посока, дори отдолу нагоре
• Без съдържание на горива в продукта  
• Безопасен при транспортиране и съхранение, с много нисък или никакъв риск за 
околната среда
• Изключителни продукти на водна основа за приложение и при най-трудно 
поддържащите се структури. 

Безопасни при съхранение
Продуктите EcoAir™ нямат ограничения 
за складиране или застраховка при пожар. 
Могат да се съхраняват като всеки друг 
аерозолен лубрикант  или почистващ препарат. 
Съхранявайте при стайна температура като 
повечето продукти на водна основа, не ги 
оставяйте да замръзнат.

Безопасни при транспортиране 
Продуктите EcoAir™ могат да се пренасят по 
въздушен път или посредством всеки друг 
традиционен начин за транспортиране.  

Безопасни за потребителя 
Продуктите EcoAir™ са специално разработени 
да осигурят безопасността на потребителя, 
както и околната среда. Тези мерки за 
безопасност са отразени в изчислителната 
характеристика на Националната асоциация 
за покривни работи (HMIS) за всеки продукт.  
Продуктът на съдържа 1,1,1 трихлоретан, 
метилен или хлорирани разтвори.

Безопасни за околната среда 
Продуктите EcoAir™ не съдържат избухливи 
вещества, хлорофлуоровъглероди (CFCs) 
или хидрохлорофлуоровъглероди (HCFCs), 
които имат неблагоприятно влияние върху 
атмосферата, озоновия слой и околната 
среда. Продуктите EcoAir™ са разработени 
със съставки,  оценени заради тяхната 
биоразградимост и незамърсяващи околната 
среда характеристики, като изхвърлянето на 

EcoPouch
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Eco Line ™

Продуктите EcoLine™ са на основата 
на възобновяеми  соеви деривати, 
соеви метилови естери. Метил естерите 
се използват като нисители в тази 
революционна, щадяща оконата среда 
технология. Тези продукти на основата 
на соевите семена осигуряват отлично 
смазване, почистващо действие, 
антикорозионна защита и са напълно 
биоразградими. 

Продуктите EcoLine™ са по-добри за 
околната среда и оставят висококачествен 
VpCI антикорозионен слой. Продуктите 
EcoLine™ за поддръжка на тежкотоварни 
средтсва включват: почистващ препарат 
и обезмаслител без остатък, лубрикант и 
проникващ препарат, инхибитор за силна 
корозия, лубрикант и охлаждаща течност, 

Големият технологичен успех на напълно 
биоразградими филми на Cortec се дължи 
на това, че са разработени да спомагат на 
бизнеси и правителства, в съответсвтие със 
строгите екологични норми. Cortec®
Eco-Corr® и EcoFilm™  са разработени 
така, че лесно да се разграждат 
при външни условия.  Eco-Corr® и 
EcoFilm™  превъзхождат традиционните 
пакетажни фолиа в много отношения. 
Тестовете доказват, че физичните 
качетсва превъзхождат традиционните 
полиетиленови фолиа с ниска плътност. 
Eco-Corr®, с патентованата VpCI (Парна 
фаза корозионен инхибитор) на  Cortec, 
е идеален за приложение при опаковане, 
когато антикорозионната защита на 
металите е от съществено значение.          
Eco-Corr® и EcoFilm™са екологично 
безопасни.

Биоразградими филми:
Eco-Corr ® & Eco Film™

COMPOSTABLE 
Biodegradable
Products Inst i tute

C O M P O S T I N G  
C O U N C I L  

® 

C OM PO STA B L E
EcoFilm Registration No. 7P0090 / EcoWorks Registration No. 7P0091

Eco Spray ® и Eco Clean ®

Продуктите EcoSpray® и EcoClean® са ефикасни при най-трудните за 
поддръжка работни условия, като в същото време предпазват околната 
среда. Те включват ниско токсични химикали без аерозоли, горива или 
озоноразрушаващи фреони. Бързо действащи, надеждни и безопасни при 
употреба, EcoSpray® и EcoClean® изпозлват технология, която щадят околната 
среда. 
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Антикорозионни добавки за покрития, течности, лепила и пластмаси.
Антикорозионните добавки VpCI на Cortec® предлагат 
нови възможности за производство , спедиция и маркетинг. 
Нашата технология ви позволява икономично да 
добавяте VpCI антикорозионни характеристики на вашите 
покрития, формули за пречистване на водата, пластмаси, 
еластомери, лепила, работни течности и други. 
Добавките Cortec® VpCI са добра бизнес инвестиция. Тъй 
като увеличават защитната способност на вашите продукти,  
VpCls прибавят значителна стойност на това, което можете 
да предложите на вашите клиенти, както и е от съществено 
значение за новите пазари, които искате да достигнете. 
Cortec® VpCIs имат постоянна защита и са 
самовъстановяващи за непрекъсната защита при контактна 
и парна фаза.  Тъй като не съдържат хромати или други 
тежки метали, нитрити или хлорирани въглеводороди, 
VpCIs са безопасни за персонала ви, клиентите ви и 
околната среда. 
С добавките Cortec® VpCI, вие осигурявате грижа без 
нужда от скъпи примеси, покрития или неръждаемата 
стомана, както при други устойчиви на корозия материали.  
Някои настоящи клиенти вече изпозлват добавките за 
стреч и полиетиленови филми, антистатични торби, съдове 
от велпапе, шприцовани части, покрития, лепила, грундове, 
полимери, пластмаса, мастила, смазочни материали, горива, 
бетон и други.  Списъкът с приложенията на формулите е 
почти безкраен. 
Повечето еластомери, в най-добрия случай,  са неактивни 
спрямо металите и често ускоряват процеса на корозия на 
металите, с които влизат в котнтакт. С революционната 
технология VpCI на Cortec®, стандартните еластомери лесно 
и икономично се превръщат в сигурна, постоянна и надеждна 
защита за всякакви метали и сплави. Добавките Cortec® VpCI 
са подходящи за течни полимерни системи, като  покрития 
с боя, емулсии и мастила, пресовани полимери, еластомери, 
шприцовани пластмаси и други.  

Добавки с широко приложение.
Cortec® разширява своя асортимент от VpCI продукти с 
пълна гама висококачествени антикорозионни съединения за 
промишлеността. Нашите стоки включват широк спектър 
от изключителни органични продукти, които са произведени 
чрез използването на най-високите възможни стандарти, 
включително и ISO 9001 и ISO 14001.
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Толилтриазол, Амин соли:

Корозионен инхибитор на предпазване от мед, месинг, бронз 
и черни метали. Вискозна течност. Маслено разтворим. 
Cas. No: 29385-43-1 + 102-71-6
Закон за контрол върху токсичните вещества (TSCA)



Cortec® Corporation Product Key:

VpCI® Electronic Product

Process Additives

Generic Chemicals

VpCI® Metalworking Products

VpCI® High Performance Coating

VpCI® Additives for Coatings & Fluids

VpCI® Packaging Products

VpCI® Water Treatment Products

VpCI® ECO Products

Surface Preparation Product

MCI® Concrete/Construction Products

VpCI® Enhanced Lubricants

VpCI® Powders

100% Biodegradable Packaging

Application Key:
1 − Enclosed. For use in non-ventilated equipment housings, control boxes, or other 

        enclosures. Packaged in cardboard, paper, plastic wrap, or metal containers.

2 − Inside. In addition to the condition described above, for use in uncovered/inside storage.

3 − Outside Sheltered. In addition to the two conditions described above, for use in 

       sheltered/outside storage.

4 − Outside. In addition to the three conditions described above, for use in  

       uncovered/outside storage.

5 − Immersion. In addition to the four conditions described above, also for  

       immersion service in corrosive liquids such as salt water, crude oil, etc.

✔ − Indicates the product is safe to use on specific metal. Consult Cortec® for  

       application information.

*  − CAUTION Do Not Use With Indicated Metals

Recommended

Consult Cortec® For Specific Usage

Not Recommended or Test Data Not Available

Consultation Key: * After a product name: applied to concrete only

Protection
Guide

Metals

VpCI®-101 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

VpCI®-105/111 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

VpCI®-150 & 170 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Eco Emitter® 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

ElectriCorr® VpCI®-238 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

ElectriCorr® VpCI®-239 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

ElectriCorr® VpCI®-248 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

ElectriCorr® VpCI®-286 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Eco Flow™ System 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-629 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-629 Bio 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-629D 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-637/ VpCI®-637 GL 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-639 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-658 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-705/Bio 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-1238 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-Coolant/Antifreeze ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

S-49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

G-6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

G-29 Corrosion Inhibitor N/A N/A N/A N/A N/A ✔ ✔ ✔ N/A

BioCorr® Rust Preventative 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-316 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-322 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-323 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-325 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-326 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-327 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-329 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-337 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-338 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-344 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-345 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-347 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-377 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-378 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-379 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI® Teflon Lube 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A N/A

VpCI® Super Penetrant 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

CorrLube VpCI® Lith. EP Grease 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

CorrLube Food Grade Penetrant 2 2 2 2 2 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-368 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A
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Guide

Metals

VpCI®-369 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-371 4 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VpCI®-372 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-373 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-374 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-375 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-382* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VpCI®-383 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-384* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VpCI®-385 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-386 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-386 Aluminum 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-387 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-388 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-389 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-391 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-394 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-395 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-396 Primer 5 5 5 5 5 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-396 Conductive 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-812/819 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

CorShield® Transit Coating 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

CorShield® VpCI® Gold 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A N/A

CorShield® VpCI® Strippable 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A N/A

CorrVerter® 5 5 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

M-95 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-109 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-118 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-119/M-119LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-121 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-124 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-126 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-138/M-138C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-150 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-168 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-235 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-236 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-238 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-240 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-241 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-370 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-381* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-408 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A
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Метали Метали

Продукти Продукти

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 - Защита в заворени обеми. Прилага се в невентилирани кутии, 
контролни кутии или други затворени места. Пакетирани в картонени кутии, 
пластмасови опаковки или метални контейнери. 
2 - Защита на закрито. Като продължение на горепосоченото описание, за 
употреба при непокрито съхранение на закрито. 
3 - Навън на Закрито - под навес. Заедно с горепосочените две употреби 
се използва при съхранение на открито под навеси или друго покритие.
4 - Защита на Открито. Като допълнение към гореизброените три точки, за 
употреба при непокрито съхранение на открито.
5 - Чрез Потапяне. В допълнение на горните четири условия, за употреба 
при потапяне в корозивни течности като солена вода, суров петрол и 
други.  
 - Посочва, че продуктът е безопасен при прилагането му върху 
определен метал. Консултирайте се с Cortec за повече информация. 
* - ВНИМАНИЕ Не използвайте с посочените метали

КЛЮЧ ЗА СПРАВКА:
 Препоръчително
 Свържете се с Cortec® за специфична употреба
 Не се препоръчва или няма данни за направени тестове
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Cortec® Corporation: Total Corrosion Control

Protection
Guide

Metals

M-435 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-5120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-528/528L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-529 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-529/SC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-530 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-5365 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-640/M-640L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

M-645 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-111 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

VpCI®-125 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-126 Blue 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-130 series 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

VpCI®-144 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-145 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-146 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-148 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-149 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-350/355/357 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®/Anti Skid Linerboard 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Bio-Pad™ 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

CorrCaps 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

CorrLam® 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

CorrNetting 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Cor-Pak® VpCI® Bubbles 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Corr Seal® 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI® Corrugated 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Cor-Pak® Liner Board 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® Fabric LD 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Cor-Pak® EX VpCI® Film 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI® Liner Film 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI® Pipe Strip 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Cor-Pak® 1 MUL Pouches 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Cor-Pak® VpCI® Reinforced Film 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI® Skin Film 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI® Stretch Film 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI ® Polycoated Paper 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Cor-Pak® VpCI® Tablets 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

CorShield® 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Corrosorber® Cup N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CorrTainer® 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Desicorr®/ Desicorr® VpCI® 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

EcoShield® Fabric 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A
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EcoShield® Paper/ Linerboard 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

EcoWeave® 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Milcorr® 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

Corrosorber® Paper VpCI® N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 2 N/A

VpCI®-611 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-615 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-617 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-641 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-644 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-645 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-649/BD/P 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

Boiler Lizard® 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

BioClean 610 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

BioClean 612 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

Closed Loop Toad® 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

Cooling Loop Gator® 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

Cooling Tower Frog® 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

S-5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-10/S-10F ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-11/org/P ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

S-14/F/RO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-14 Bio 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

S-15 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

S-69/S-69P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

S-607 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

EcoAir® VpCI®-337 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

EcoAir® VpCI®-377 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

EcoAir® VpCI®-414 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

EcoSpray VpCI®-416 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

EcoAir® VpCI®-422 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EcoClean® VpCI®-423 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EcoClean® Silver & Gold Cleaner N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EcoLine® All Purpose Lub. 2 2 2 2 2 N/A N/A N/A N/A

EcoLine® Cleaner/Degreaser 2 2 2 2 2 2 2 N/A N/A

EcoLine® Cutting Fluid 2 2 2 2 2 2 N/A N/A N/A

EcoLine® Food Mach. Lub Grease 2 2 2 2 2 N/A N/A N/A N/A

EcoLine® Rust Preventative 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A N/A

EcoLine® 3220 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

EcoLine® 3690 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

EcoSpray VpCI®-238 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A
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Cortec® Corporation Product Key:

VpCI® Electronic Product

Process Additives

Generic Chemicals

VpCI® Metalworking Products

VpCI® High Performance Coating

VpCI® Additives for Coatings & Fluids

VpCI® Packaging Products

VpCI® Water Treatment Products

VpCI® ECO Products

Surface Preparation Product

MCI® Concrete/Construction Products

VpCI® Enhanced Lubricants

VpCI® Powders

100% Biodegradable Packaging

Application Key:
1 − Enclosed. For use in non-ventilated equipment housings, control boxes, or other 

        enclosures. Packaged in cardboard, paper, plastic wrap, or metal containers.

2 − Inside. In addition to the condition described above, for use in uncovered/inside storage.

3 − Outside Sheltered. In addition to the two conditions described above, for use in 

       sheltered/outside storage.

4 − Outside. In addition to the three conditions described above, for use in  

       uncovered/outside storage.

5 − Immersion. In addition to the four conditions described above, also for  

       immersion service in corrosive liquids such as salt water, crude oil, etc.

✔ − Indicates the product is safe to use on specific metal. Consult Cortec® for  

       application information.

*  − CAUTION Do Not Use With Indicated Metals

Recommended

Consult Cortec® For Specific Usage

Not Recommended or Test Data Not Available

Consultation Key: * After a product name: applied to concrete only

⁄ 13

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 - Защита в заворени обеми. Прилага се в невентилирани кутии, 
контролни кутии или други затворени места. Пакетирани в картонени кутии, 
пластмасови опаковки или метални контейнери. 
2 - Защита на закрито. Като продължение на горепосоченото описание, за 
употреба при непокрито съхранение на закрито. 
3 - Навън на Закрито - под навес. Заедно с горепосочените две употреби 
се използва при съхранение на открито под навеси или друго покритие.
4 - Защита на Открито. Като допълнение към гореизброените три точки, за 
употреба при непокрито съхранение на открито.
5 - Чрез Потапяне. В допълнение на горните четири условия, за употреба 
при потапяне в корозивни течности като солена вода, суров петрол и 
други.  
 - Посочва, че продуктът е безопасен при прилагането му върху 
определен метал. Консултирайте се с Cortec за повече информация. 
* - ВНИМАНИЕ Не използвайте с посочените метали

КЛЮЧ ЗА СПРАВКА:
 Препоръчително
 Свържете се с Cortec® за специфична употреба
 Не се препоръчва или няма данни за направени тестове
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Protection
Guide

Metals

MCI®-2018 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2019/ AG ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2019 W ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2020/ P/ V/O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2020 Gel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2020 M ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2020 M SC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2020 M V/O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2021 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2022/ V/O ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2023 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2026 Concrete Primer HS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MCI®-2026 Floor Coating N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MCI®-2026 Colorants N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MCI®-2039 SC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2050 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A ✔

MCI®-2060 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

MCI®-2061 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

MCI®-2241/2242 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2246 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2311 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2701 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2702 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

PTC Emitter ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CorrLube Lubricating Grease 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

CorrLube Hydraulic Fluid 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

CorrLube Industrial Gear Oil 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

CorrLube VpCI® Motor Oils 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VmCI-307® 3 3 3 3 3 3 3 3 N/A

VpCI®-308 5 5 5 5 5 5 5 5 N/A

VpCI®-309 Pouch 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-309/309SF 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-608 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A N/A

VpCI®-609 5 5 5 5 5 * * N/A N/A

Eco Pouch VpCI®-609 Bio 4 4 4 4 4 * * N/A N/A

BioCusion® N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Eco-Corr Film® 2 2 2 2 2 2 2 N/A N/A

Eco Film® N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Eco Sol® N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Eco Works® N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Eco Wrap® N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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EcoSpray VpCI®-325 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

EcoSpray VpCI®-389 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A

VpCI®-405 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-408/SC 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

VpCI®-411/411 Gel 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

VpCI®-414 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

VpCI®-415 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-416 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-417 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-418/418L/418LM 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

VpCI®-419 2 2 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A

VpCI®-422/423 ✔ ✔ ✔ N/A ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

VpCI®-425 ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A N/A N/A

VpCI®-426/426 Gel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

VpCI®-426 Powder ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

VpCI®-427 N/A N/A N/A ✔ N/A N/A N/A N/A N/A

VpCI®-429 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A

VpCI®-432/433 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A N/A

VpCI®-440 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A

Corwipe® 500/300 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

MCI® Anti-Graffiti Coating N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MCI® Coating for Rebar 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A ✔

MCI® Coating for Rebar NT 4 4 4 4 4 N/A N/A N/A ✔

MCI® Construction Film ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI® Creteskin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI® Fiber ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI® Fiber Grenade ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI® EcoCure Curing Agent ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI Grenade® ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI Mini Grenade® ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI® Peel off Coating ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI® Wall Defense N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MCI®-309 3 3 3 3 3 3 ✔ 3 ✔

MCI®-2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2001 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2005 Gel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2005 AL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2005/MCI®-2005NS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2006/MCI®-2006NS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2007 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2007P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2008 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔

MCI®-2008L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A N/A ✔
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Cortec® Corporation Product Key:

VpCI® Electronic Product

Process Additives

Generic Chemicals

VpCI® Metalworking Products

VpCI® High Performance Coating

VpCI® Additives for Coatings & Fluids

VpCI® Packaging Products

VpCI® Water Treatment Products

VpCI® ECO Products

Surface Preparation Product

MCI® Concrete/Construction Products

VpCI® Enhanced Lubricants

VpCI® Powders

100% Biodegradable Packaging

Application Key:
1 − Enclosed. For use in non-ventilated equipment housings, control boxes, or other 

        enclosures. Packaged in cardboard, paper, plastic wrap, or metal containers.

2 − Inside. In addition to the condition described above, for use in uncovered/inside storage.

3 − Outside Sheltered. In addition to the two conditions described above, for use in 

       sheltered/outside storage.

4 − Outside. In addition to the three conditions described above, for use in  

       uncovered/outside storage.

5 − Immersion. In addition to the four conditions described above, also for  

       immersion service in corrosive liquids such as salt water, crude oil, etc.

✔ − Indicates the product is safe to use on specific metal. Consult Cortec® for  

       application information.

*  − CAUTION Do Not Use With Indicated Metals

Recommended

Consult Cortec® For Specific Usage

Not Recommended or Test Data Not Available

Consultation Key: * After a product name: applied to concrete only
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 - Защита в заворени обеми. Прилага се в невентилирани кутии, 
контролни кутии или други затворени места. Пакетирани в картонени кутии, 
пластмасови опаковки или метални контейнери. 
2 - Защита на закрито. Като продължение на горепосоченото описание, за 
употреба при непокрито съхранение на закрито. 
3 - Навън на Закрито - под навес. Заедно с горепосочените две употреби 
се използва при съхранение на открито под навеси или друго покритие.
4 - Защита на Открито. Като допълнение към гореизброените три точки, за 
употреба при непокрито съхранение на открито.
5 - Чрез Потапяне. В допълнение на горните четири условия, за употреба 
при потапяне в корозивни течности като солена вода, суров петрол и 
други.  
 - Посочва, че продуктът е безопасен при прилагането му върху 
определен метал. Консултирайте се с Cortec за повече информация. 
* - ВНИМАНИЕ Не използвайте с посочените метали

КЛЮЧ ЗА СПРАВКА:
 Препоръчително
 Свържете се с Cortec® за специфична употреба
 Не се препоръчва или няма данни за направени тестове

Продукти

Метали

Продукти
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 VpCI-101 Импрегнирана пяна, Патентован
Уникално двойно действие: изсушител/VpCI защита.
Импрегнирана пяна VpCI за многостранна защита на металите.  
VpCI-101 осигурява антикорозионна защита на металните и 
електронни компоненти и части, затворени в непроветряеми 
пространства като електрически конртролни  табла, шкафове, 
кутии  с прибори  и други. Със самозалепваща повърхност 
на гърба и индивидуална пластмасова Опаковка. VpCI-101 
предоставя дългосрочна защита срещу корозия, дори и при 
наличието на сол, влага и въздух, замърсен с H2S, SO2, NH3 
и други. Всяко устройство е с широчина 32 мм, дължина 76 
мми дебелина 6 мм. Използвайте по едно устройство на 28 
л затворено пространство. За по-големи обеми от 30 куб.см. 
(28 литра), може да използвате повече от едно устройство. 
Осигурява постоянна защита до 24 месеца. Не съдържа 
нитрити, не е токсично, не замърсява околната среда. 
Отговаря на MIL PRF-81705D, NSN 6850-01-338-1392.
Опаковка: 50 броя в кутия.

 VpCI-105/111 Пластмасов емитер, Патентован 
Уникално двойно действие: изсушител/VpCI защита.
Дишаща мембрана Tyvek®, пълна с VpCI, който не 
съдържа нитрити, със самозалепваща повърхност на 
гърба и индивидуална пластмасова опаковка. VpCI-105/111 
устройства са предназначени да осигурят антикорозионна 
защита на металните компоненти и части,  затворени в 
непроветряеми електрически конртролни  кутии, шкафове 
и кутии с инструменти и други затворени пространства. 
Осигурява постоянна защита до 24 месеца. VpCI-105/111 
предоставят дългосрочна защита срещу корозия, дори и при 
наличието на сол, влага и въздух, замърсен с H2S, SO2, NH3 
и други. Използвайте един емитер за 142 литра затворено 
пространство. VpCI-111 с диаметър 58 мм и височина 32 мм 
предпазва 311 литра. 
VpCI -105 NSN 6850-01-406-2060
VpCI -111 NSN 6850-01-408-9025
Опаковка: 20 броя VpCI-105 в кутия и 10 VpCI-111 в кутия.

 VpCI-110 Пяна емитер, Патентован
Уникално двойно действие: изсушител/VpCI защита.
Дишаща пяна, без нитрити, за многостранна защита на 
металите. Със самозалепваща повърхност на гърба и 
индивидуална  пластмасова Опаковка. VpCI-110 устройства са 
предназначени да осигурят корозионна защита на металните 
компоненти и части затворени в непроветряеми електрически 
конртролни  кутии, шкафове, кутии с инструменти и други 
затворени пространства. Осигурява постоянна защита до 
24 месеца. VpCI-110 предоставя дългосрочна защита срещу 
корозия, дори и при наличието на сол, влага и въздух, 
замърсен с H2S, SO2, NH3 и други. Емитерът е с диаметър 64 
мм и височина 51 мм. Използвайте един емитер на 283 литра 
затворено пространство.  VpCI -110 отрговаря на  стандартите 
на MIL I-22110C, NSN 6850-01-456-2971
Опаковка: 12 броя в картонена кутия. 

 VpCI-125 Статичено разпръскващ филм, Патентован
Изключителни  многофункционални фолия: VpCI/изсушаващо 
действие и защита на електростатичното разсейване (ESD). 
Опаковките от VpCI-125 предпазват ефикасно електронните 
компоненти от електростатичен разряд без наличие на 
влага. Прозрачен, с многостранно действие върху металите, 
запечатващ. Защита срещу пораждането на трибоелетричен 
заряд и образуването на корозия.  Стандартните  размери на 
торбичките са: (10 х 15 см)(15 х 20 см)(20 х 25 см) и (25 х 31 
см). VpCI-125 трябва да се съхранява при стайна температура, 
запечатани в оригиналната им Опаковка. Срокът на годност 
е до една година в оригиналната Опаковка. VpCI не съдържа 
свободни амини  или токсични съединения. Рециклиеруем. 
Отговаря на стандартите на MIL-PRF-81705D, MIL-PRF-
22010(A) и MIL-PRF-22020D.
Опаковка: Стандартни и по желание на клиента. 

 VpCI-125 Био филм
Полимерно фолио, което осигурява отлична антикорозионна 
защита, статично разпдане и устойчивост на повърхността, 
които са в съответсвие с MIL-PRF-81705D. Това фолио е 
също така 100% биоразградимо. Просто изхвърлете и веднъж 
попаднал на бунището, продуктът ще се разгради за няколко 
месеца. 
Опаковка: По поръчка на клиента.

 VpCI-125 Филм 
Уникално  мултифункционално действие: VpCI/изсушаващо 
действие и ESD защита.
VpCI 125 е одобрен от NASA JSCM 5322 ниво100. Използва 
си за защита на силно чувствителни електронни и 
електростатични части. 
Опаковка: По поръчка на клиента.

 VpCI-126 Син мултиметален полиетилен с ниска плътност 
(LDPE), Залепващ филм, Патентован 
Уникално двойно действие: изсушител/VpCI защита. 
Прозрачни полиетиленови филми с VpCI многостранна защита 
на металите.  Залепва при топлинна обработка. Предлага се и 
в разновидностите  торбички  Zip-Lock® и свиващи се фолиа. 
Отговаря на изискванията на MIL-PRF-22019D и MIL-B-
22020D. Одобрен от Министерството по храните и лекасрвата на 
САЩ (FDA). Рециклируем. 
Опаковка: Стандартни торбички, туби и листи, както и по поръчка 
на клиента. 

 VpCI-126 Био филм
Направен по модел на най-добрите антикорозионни фолиа 
в света, фолиото Cortec VpCI-126, VpCI-126 Био  е 100% 
биоразградим продукт и не губи никоя от характеристиките си.  
Няма нужда от никакво торене; веднъж попаднал на бунището 
ще се разгради след няколко месеца. 
Опаковка: По поръчка на клиента. 

 VpCI-129 Полиетиленово фолио с висока плътност
 Полиетиленово фолио с видока плътност (HDPE), пресовано с 
Парна фаза корозионни инхибитори (VpCIs). Притежава високо 
защитни качества. Може да се постигне изключителна якост при 
залепяне. 
Опаковка: По поръчка на клиента до 152 см. 

 Серия VpCI-130 Импрегнирана пяна, Патентована 
Мултифункционално действие: VpCI/изсушител/защита/статично 
разпръскване.
VpCI-131, 132, 133, 134, 137 са импрегнирани пяни за защита на 
черни и цветни метали. В наличност са различни размери. Не 
съдържат нитрити, не са токсични. Продуктите от серия VpCI®-
130 не променят физичните и / или химичните свойства на 
електронните компоненти и са подходящи за защита на печатни 
платки. Отговарят на изискванията на MIL-PRF-81705D за качества 
на електростатичното разсейване (ESD) и на MIL-I-22110B за парна 
фаза защита. VpCI-133 NSN 6950-01-426-3539. Уникалното съчетание 
на пари с високо и ниско налягане VpCI ®, съдържащи се в серията 
VpCI ® 130, осигурява дългосрочна защита за големи пакети, каси 
и морски контеинери. Комбинирайте VpCI ®-130 пяна и VpCI ®-126 
фолио за по-добра защита. 
Опаковка: Стандартни и по поръчка. 

 VpCI-144 Хартия
Хартиено покритие VpCI за многостранна метална защита.  
Cortec ® VpCI-144 хартия с превъзходна защита от корозия за 
черни и цветни метали, което премахва необохдимоста от 
няколко вида хартия за различните видове метали. Cortec ® 
VpCI-144 хартия може да се използва за защита на продукти при 
съхранение и превоз в широка гама от приложения: затапване 
на тръби, вмъквене на ленти в отвори в големи опаковки, както 
и разделяне на листи между продуктите. Частите, защитени с 
VpCI-144 могат да  бъдат боядисвани, заварявани, и запоявани, 
без предпазния слой да влияе върху физическите свойства и на 
най- чувствителните електрически и електронни компоненти, 
включително съпротивлението и проводимоста. Отлична защита 
срещу влагата. Заменя полиетиленовите хартии. Рециклира се, не е 
токсична и е биоразградима. Отговаря на стандартите на MIL-PRF-
3420G. Стандартни размери: Ролки (1.22  м х 3353 м), ролки (0,91 м 
х  183 м), ролки (1,22 м х 183 м.) и листи перфорирани на ролка (0.31 
м X 0.31 м).
Опаковка: Стандартни рула и листи и по поръчка. 

 VpCI-146 Мултиметален инхибитор от хартия, Патентован 
Cortec ® VpCI-146 е импрегнирана антикорозионна хартия за 
промушлеността. VpCI крафт хартия защитава черните и цветни 
метали. Не съдържа нитрити и хромати. Частите, защитени с 
VpCI-146 могат да  бъдат боядисвани, заварявани, и запоявани, 
без предпазния слой да влияе върху физичните свойства и на най-
чувствителни електрически и електронни компоненти, включително 
на съпротивлението и проводимоста. Хартията Cortec ® VpCI-
146 може да се използва за защита на продукти при съхранение 
и превоз в широка гама от приложения: затапване на тръби, 
вмъквене на ленти в отвори в големи опаковки, както и разделяне 
на листи между продуктите. Рециклира се напълно.  Отговаря на 
стандартите на MIL-PRF-3420G.
 Стандартни размери: Ролки (1.22 м Х 3353 м), ролки (0,91м Х  183 
м), ролки (1,22 м Х 183 м), листи перфорирани на ролки (0.31 м X 
0.31 м).
Опаковка: Стандартни рула и листи и по поръчка. 

 VpCI-148 Устойчива на греси хартия 
VpCI хартия, разработена за опаковане на части, покрити с грес и 
масло. Отговаря на стандартите на MIL-PRF-3420G.
Опаковка: Стандартни рула и листи и по поръчка. 
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 VpCI-150 & 170 Лепилни ленти, Патентовани
Уникално двойно действие: изсушител/VpCI защита.
Еластични, защитни ленти, импрегнирани с VpCI за 
многостранна защита на металите. Със задна лепилна част. 
VpCI-150/170 предлагат високо ниво на защита по време на 
работа, транспортиране или съхранение. Лесно се нарязват по 
дължина, за да предпазват различни по големина затворени 
пространства. VpCI-150/170 предоставя дългосрочно защита 
срещу корозия, дори и при наличието на неблагоприятни 
условия, включително и сол, влага, замърсяване на въздуха 
с H2S, SO2, NH3 и други. VpCI-150 предпазва до 11,3 литра 
с 2.5 см. VpCI-170 предпазва до 28,3 литра със  2.5 см. Не 
съдържат нитрити, фосфати и силикони. Антистатично дествие. 
Способност да отблъскват  влагата. NSN 8030-01-208-1769 
NATO 8030-00-244-1299
Опаковка: 6 ролки в един картон VpCI-150, и 1 ролка в картон VpCI-
170.

 VmCI-307™ Прах
Антикорозионен прах за черни и редица цветни метали. 
VmCI-307 се изпарява и полепва върху всички метални 
повърхности, като достига всички площи, включително и във 
вътрешни кухини. Нанасят се чрез посипване и поръсване 
или разтворен във вода. Защита на двойни дъна на нефтени 
цистерни, тръбни конструкции, тръбопроводи, вътрешните 
повърхности на компресори, турбини, двигатели, резервоари, 
котли и топлообменници ; суха защита на спрени охладителни 
системи; защита на съоръжения след хидротестове.  Не 
съдържа нитрити и хромати. Срокът на годност е до 24 месеца. 
VmCI-307 отговаря на стандрартите на MIL I-22110C.
Опаковка: 2.27 кг, 22.7 кг, 45.4 кг.

 VpCI-308 Прах
Прах за антикорозионна защита за множество метали. 
VpCI-308 се изпарява и полепва върху всички метални 
повърхности, като достига всички площи, включително и 
вътрешните недостъпни кухини. Нанесете чрез поръсване и 
посипване или разтворен във вода. Защита на двойни дъна 
на нефтени цистерни, тръбни конструкции, тръбопроводи, 
вътрешните повърхности на компресори, турбини, двигатели, 
резервоари, котли и топлообменници ; суха защита на 
спрени охладителни системи; защита на съоръжения след 
хидротестове.  Не съдържа нитрити, фосфати и хромати. Срокът 
на годност е до 24 месеца. 
Опаковка: 2.27 кг, 22.7 кг, 45.4 кг. 

 VpCI-309 Прах
Прах с парна фаза корозионна защита на черните метали. 
VmCI-309 се изпарява и полепва върху всички метални 
повърхности, като достига всички площи, включително и 
вътрешните кухини. Не съдържа силикати, фосфати, нитрити 
или тежки метали.  Осигурява до 24 месеца постоянна защита. 
Създава едномолекулен инхибиторен слой. Праховото  
инхибиращо действие предпазва дори недостъпни и вдлъбнати 
повърхности. Защита на двойни дъна на нефтени цистерни, 
тръбни конструкции, тръбопроводи, вътрешните повърхности 
на компресори, турбини, двигатели, резервоари, котли и 
топлообменници ; суха защита на спрени охладителни системи; 
защита на съоръжения след хидротестове.  Срокът на годност 
е до 24 месеца. Нанесете чрез поръсване и посипване или 
разтворен във вода.
Опаковка: 2.27 кг, 22.7 кг, 45.4 кг.

 VpCI-316 Течен концентрат
Синтетичен инхибитор разредим със вода, предназначен за 
защита на метали със съдържание на мед. Смазва и охлажда по 
време на действие и изсъхва до образуване на прозрачен филм. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-322 Концентрат на маслена основа
Концентрат – добавка за различни хидравлични смазочни 
системи, който е подходящ за прилагане при работата или 
съхранението им. Защита от корозия на черни и цветни 
метали.  Не съдържа барий, хромати, нитрити или фосфати. 
Също така може да се постави върху вътрешни кухини, с 
цел антикорозионна защита. Добавка към Смазочно масло и 
Хидравлични системи.
Добави VpCI-322 в маслото при съотношение 1 част VpCI-322 
до 9 части масло за 24 месеца защита. Може да премине дори и 
през филтър с размер 1 микрон. Срок на годност на VpCI-322 е 
до 24 месеца.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно.  

 VpCI-323 Концентрат на маслена основа
добавка за маслени и двигателни системи, подходящ, 
както за приложение по време на действие, така и при 
съхранение. Защита от корозия на черни и цветни метали. 
Висока температура на възпламеняване. Не съдържа опасни 
хромати, нитрити или фосфати. Преминава през филтър с 
размер от 1 микрон. Предлага се и версия със висока точка на 
възпламеняване (VpCI-323M). Срокът на годност на VpCI-322 е 
до 24 месеца. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно.  

 VpCI-325 Смазочен/корозионен инхибитор
Готов за приложение тънък филм на маслена основа за 
многостранна антикорозионна защита . Осигурява отлична защита 
на деликатни машинни части, като цеви на оръжия, хонинговани 
или полирани повърхности. Осигурява универсална корозионна 
защита на черни и цветни метали, поцинкована стомана, алуминий, 
месинг, мед, цинк, кадмий и сребро. Раздвижва ръждясали 
метални части.Отговаря на вонен стандарт MIL-C-81309E. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно

 VpCI-326 Маслен концентрат
Маслен концентрат-добавка за хидравлични системи. Съдържа 
корозионен инхибитор за защита на черни и цветни метали. 
Устойчив, както по време на работа, така и при съхранение и може 
да премине през филтър с размер 1 микрон. VpCI-326 не съдържа 
опасни хромати, нитрити или фосфатни инхибитори. VpCI-326 се 
предлага в концентрирана форма, която лесно се разрежда със 
смазочни, хидравлични или консерванти масла. По този начин вие 
пестите от транспортни разходи и складови наличности. Отговаря 
на изискванията на MIL 46002C(1) и MIL I-85062 (добавка за 
масла). 
Опаковка:  Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-327 Разтварящ се концентрат
Готов за употреба, разтворим препарат против ръжда за вътрешна 
антикорозионна защита. Формулиран за отстраняване на пръстови 
отпечатъци и други петна от металните повърхности. VpCI ® -327 
може да се използва за защита на алуминий, алуминиеви сплави, 
цветни метали, мед и сплавите му. Не съдържа опасни хромати, 
нитрити, фосфати, сулфонати или калциеви съединения. Отговаря 
на изискванията на MIL C-15074. Преминава  през филтър с  
размер 1 микрон. Минимална температура на съхранение: (-18 º 
C). Максимална температура на съхранение:  (49 º C).
Опаковка:  Кофи от 19 литра, варели от 208 литра,
в торби и насипно. 

 VpCI-329 Маслен концентрат 
за прилагане при скоростни кутии, двигатели и други смазващи 
системи. Отлична антикорозионна защита, както в течната, така 
и в парната фаза. Не съдържа хромати, нитрити или фосфати.  
Висока температура на запалване.  Предпазва от корозия на  
черни метали, поцинкована стомана, цинк, алуминий, мед,кадмий и 
сребро.  Без съдържание на цинк. Съвместимост с повечето масла.  
Може да се пръска в затворени метални помещения, контейнери 
и други. Отговаря на изизскванията на MIL PRF-46002C(1) и MIL 
I-85062 (AS) NATO 6850-66-132-6100, NSN 6850-01470-3359.
Опаковка:  Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-337 Течен концентрат
Концентрат на водна основа, който е отлично средство за пръскане 
на вътрешни повърхности на тръби, резервоари и контейнери.  
Съща така осигурява отлична защита, когато се постави и при 
транспортиране и съхранение. VpCI-337 е ефикасен върху черни 
метали, както и алуминий и галванично третирани стомани. 
VpCI-337 успешно осигурява защита на основните метали в 
металообработващата  и опаковъчната промишленост. Съдържа 
парна фаза корозионни инхибитори за многостранна защита на 
металите. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-338 Течен антикорозионен инхибитор
Корозионен инхибитор на водна основа, който е отлично средтсво 
за обработка на бобини и пачки с метални листи, както и за 
пръскане на вътрешни затворени пространства. Основно ефикасен 
върху черни и цветни метали, алуминий и тенекиени покрития. 
Може да се изполва като почистващ и обезмасляващ препарат в 
хранително-вкусовата промишленност.  Американската агенция 
по храните и лекарствата (FDA) го одобри, като продукт в непряк 
контакт с храна. Срок на годност 24 месеца. 
Опаковка:  Кофи 19 литра, варели 208 литра и насипно.
 

 VpCI-344 Охладител/Смазочен продукт на водна основа
Антикорозионен охлаждащ препарат за употреба при мокро 
закаляване на галванизирана или студено валцована стомана. 
VpCI-344 защитава много добре, металните повърхности, дори 
и на трудно достъпните места по отливки и щамповани детайли 
когато се изисква смазване. Когато се използва, както е указано, 
VpCI-344 предпазва от корозия за период до 2 години. VpCI-344 е 
прозрачен, когато е разтворен във вода. Ако е необходимо, този 
продукт може да се отстрани с алкални почистващи препарати. Не 
запушва филтриращите системи. Образува прозрачен, сух слой, 
който прави изделието по-привлекателно. Без нитрити, фосфати и 
свободни естери.  Незапалим.  
Опаковка:  Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-345 Охладител/Лубрикант
Полусинтетичен охлаждаща течност/лубрикант за тежки машинни 
операции: фрезоване, струговане и щанцоване и др. Осигурява 
отлична антикорозионна защита, както на детайлите, така и 
на машинните. VpCI-345 предпазва много добре металите при 
производството, складирането и експедиция за период до 24 
месеца. Предпазва черни метали, алуминий и цинк. VpCI-345 може 
като се разреди до 1:40 с вода.когато е използван  като охлаждаща 
течност, където е необходимо максимално охлаждане. 
Опаковка:  Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 
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 VpCI-347 Охладител/Лубрикант
Разтворим лубрикант на маслена основа за най-тежки машинни 
операции.  Отлична употреба при операциите фрезоване, 
струговане, пробиване, шлайфане, изтегляне, рязане и 
щамповане. Когато се използва по предписание, VpCI-347 
предотвратява корозионна защита по време на инсталация, 
обработка, съхранение и експедиране за период до 24 месеца. 
Ефикасен, като се разреди 1:40 с вода. Не съдържа хлорни 
съединения, хромати или нитрити. MIL PRF-16173E (Степени 1и 
2) NATO 6850-66-132-6101 and NATO 6850-66-132-6102.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно.
VpCI-350 AHS
Антикорозионно Покритие за производството на  хартия, 
сгъваеми кутии и кутии от велпапе. Мултиметалният VpCI 
осигурява тънко, плътно покритие на хариени, ПДЧ и картонени 
изделия. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно.
VpCI-350/351 Разтвор за покритие
Парна фаза корозионен инхибитор за многостранно действие върху 
еластични опаковъчни субстрати, като крафт хартии и кутии от 
велпапе. Предлага се във формули на основата на разтворите. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра,
в торби и насипно.
VpCI-355 EcoCoatTM
Водоустойчиво покритие срещу влагата, което подлежи на 
рециклиране. Използва се на мястото на восъчни и полиетиленови 
покрития за опаковки от хартия и велпапе. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра. 
VpCI-357 Течно покритие
Течно наситено покритие за еластични субстрати като хартия, 
велпапе, chipboard, пяна, Tyvek® и т.н. Осигурява многостранна 
защита на металите. Субстратите са покрити с VpCI-357 в 
повечето случаи. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра. 
VpCI-365 Cor-Mastic™
Формулиран като заместител на стандартните епоксидни 
смоли,VpCI-365 се смесва за максимална антикорозионна защита. 
Отличен за рпилагане чрез потапяне.  
Опаковка: Торби от  28.5 литра (1 за кашон).
VpCI-367 Течност за защита на открито
На разтворима основа, нелепнещо временно покритие, което 
осигурява многостранна защита на металите на открито. Отлично 
средство за употреба при по-висока температура , без да се 
разтече покритието. Нанесете чрез напръскване, потапяне, с четка 
или валяк. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно.

 VpCI-368 Течност за защита на открито 
Временно покритие на разтворима основа, което осигурява 
дълготрайна многостранна защита на металите на открито. 
Оставя прозрачно,восъчно покритие, което е устойчиво на 
надраскване и е самозаздравяващо. Може да се премахне с общи 
разтворители. Отговаря на стандартите на MIL PRF-
16173E (Степен 1) (QPL продукт), NATO 6850-66-132-5848, NATO 6850-
66-132-6099
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби 
и насипно. Също се предлага и като  аерозолната флакони 
CorShield® 368 от 0.35 литра.

 VpCI-369 Течен концентрат
Защитно покритие на маслена основа, което осигурява дълготрайна 
многостранна защита на металите на открито. Оставя прозрачно, 
маслено покритие, което е устойчиво на надраскване и е 
самозаздравяващо. Продуктът може да се смесва с масло. Нанесете 
чрез напръскване, потапяне, с четка или валяк. Лесно може да се 
премахне с общи разтворители. Отговаря на стандартите на MIL 
PRF-16173E (Степени 1, 2 и 4) (QPL продукт), NSN 8030-00-244-1298.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-372 Отлепящо се покритие
Течен продукт на водна основа, който изсъхва върху нелепкави, 
еластични повърхности. Осигурява защита от корозия, 
предизвикана от неблагоприятните условия на околната среда 
и от увреждането на повърхността по време на складиране 
и транспортиране. За да го премахнете, просто отделете от 
повърхността. 
Опаковка: Кофи 19 литра, 208 литра и насипно.

 VpCI-373 Органичен грунд
Бързосъхнещ продукт за повърхности на водна основа, 
разработен като замсетител на фосфатни  и хроматни продукти. 
Отговаря на стандартите на 
MIL P-15328D, когато се изпозлва като залепващ грунд. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-374 Акрилен грунд на водна основа
който осигурява изключително добра антикорозионна защита 
при почти всякакви условия на околната среда. На основата на 
хидрофобна латексова смола, който е с изключителна устойчивост 
спрямо солта. Може да се покрие с различни крайни пластове 
на водна или развторима основа. Образува сухо при докосване 
покритие и предлага защита в закрити или открити условия. VpCI-
374 е с отлична гъвкавост и дава оптимални резултати на открито, 
без да образува пукнатини или люспене при продължително 
излагане на слънчева светлина. Минимална температура на 
съхранение:  (2° C). Време за съхранение 30мин. при 20° .
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-377 Продукт за защита от ръжда на водна основа
биоразградим концентрат за предпазване от ръжда, заместител на 
продуктите на маслена основа.  Оставя прозрачно, сухо покритие 
и може да се изпозлва в ниски концентрации. Може да се нанася 
върху повечето покрития, без нужда да се премахва. 
Устойчив при ниски температури.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-378 Разтворим във вода препарат против ръжда
заместител на препаратите за премахване на ръжда на маслена 
основа. Образува здрава емулсия във вода и може да осигури 
дълготрайна защита при приложение на закрито или под навеси на 
открито. VpCI-378 също така действа много добре като охлаждаща 
течност. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-379 Препарат срещу ръжда на водна основа 
Антикорозионен концентрат на водна основа, разработен като 
заместител на препаратите на маслена основа. Осигурява 
многостранна защита на металите за дълъг период от време при 
съхранение на закрито и транспортиране. Може да се нанася върху 
повечето покрития, без нужда да бъде премахван. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-383 Грунд - Тънко покритие 
Акрилно прозрачно покритие на водна основа, което осигурява 
многостранна антикорозионна защита. Може директно да се 
нанесе като грунд върху металите или като горен пласт. Осигурява 
покритие със среден блясък, устойчиво срещу UV лъчи.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-385 Неплъзгащо се покритие
Покритие на водна основа, което не се плъзга и може да се прилага 
върху редица засегнати повърхности. Щадящо околната среда, 
дълготрайно покритие, което е устойчиво на UV  лъчи и може да се 
изпозлва върхи метали, пластмаса и бетон.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-386 Грунд/Боя , Уникално Акрилно покритие на водна 
основа което осигурява дълготрайна защита на открито и закрито. 
Комплексната смес от нетоксични, органични инхибитори предлага 
защита, която може да се конкурира с повечето бои и богати 
на цинк грундове. Може да се използва като директно покритие 
върху металите и има отлични качества на повърхностен пласт 
за защита срещу UV  лъчи. VpCI-386 осигурява бързосъхнещо - 
30 минути покритие, което е устойчиво на натиск, като образува 
плътна, незапалима, защитна бариера. Образуваният филм 
предлага трайна защита при външни и вътрешни условия. В 
изсъхнал вид е устойчив на температури до 180ºC. Той показва 
оптимално действие на открито, без да се напука или обели при 
продължително излагане на слънчева светлина. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, и насипно.

 VpCI-386 FR (Продукт забавящ горенето) Покритие
Това е версия, която забавя възпламеняването на продукт VpCI-
386. Използвайте VpCI-374 на Cortec, като грунд. Преминава ASTM 
D-3806-79 Теста забавяща възпламеняването боя 
(2 фута Тунелен метод)оптимално действие на открито.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-386 Алуминий
Грунд/Боя на водна основа, който осигурява защита на металите 
при неблагоприятни условия на околната среда на отркито. 
Изключителна механична устойчивост, която се основава на 
органични инхибитори и алуминиев пигмент. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-387 Многопластово Покритие
Многопластово покритие на водна основа, което осигурява 
дълготрайна защита на открито за всякакъв вид метални 
повърхности. Осигурява отлична устойчивост при високи 
температури, влажност и сол във въздуха. Предлага се в 
стандратни цветове и по поръчка на клиента. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 
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 VpCI-388 Временно покритие на водна основа
за защита на закрито и открито. Образува прозрачен, сух филм. 
Може лесно да се премахне и е с ниско съдържание на летливи 
органични съединения. Предлага се в цветове по поръчка. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-389 Водно разтворимо временно покритие за защита 
при складиране на открито. Препоръчителната дебелина 
на филма е между 5-50 микрона. Като мек филм VpCI-389 е 
отличен избор за дълготрайна защита на закрито (до 5 години*) 
и с краткотрайна до средна защита  (6-24 месеца*) при излагане 
на открито. Продуктът съхне до образуването на мек филм, 
който най-накрая се втвърдява. VpCI-389 може да се отстрани 
лесно с алкалинови препарати за почистване като Cortec® VpCI-
414. Образува прозрачно, восъчно покритие, което се премахва 
лесно. Ниско съдържание на летличи органични съединения. 
Разтворим във вода. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 
VpCI-390 Временно покритие на водна основа  за предпазване 
на открито. Образува прозрачно, сухо покритие, което може  
да се премахне с Д-лимонен почистващи препарати или други 
разтвори. Подобен на VpCI-389. Предлага се в цветове по 
поръчка на клиента. Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 
литра, в торби и насипно. 

 VpCI-391 Нелепкаво временно покритие за външно и 
вътрешно приложение за средна и дълготрайна защита.  Лесно 
може да се премахне с гореща вода или алкалинов почистващ 
препарат. Предлага се в различни цветове. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 
VpCI-393 Тънъко двукомпонентно епоксидно покритие
за стари и леко ръждясали стоманени повърхности. Може да 
се изпозлва и върху занитени, заварени спойки и пукнатини. 
Прозрачно покритие, заздравява бавно, без  съдържание 
на летливи органични съединения, прониква, прилепва и 
предотвратява по-нататъшното образуване на корозия. 
Опаковка: Торни от 15.2. литра. 

 VpCI-395 Епоксиден грунд разтворим във вода 
Разтворим във вода, който осигурява превъзходна 
антикорозионна защита при почти всякакви атмосферни 
условия. Може да се нанесе с напръскване, с четка и валяк. 
Опаковка: Торби от 19 литра.

 VpCI-396 Уретанов грунд срещу влагата 
Уретанов грунд с алуминий срещу влагата за приложение върху 
цонструктивни стомани.  Плътен, еластичен грунд, който може 
да се покрие с повечето традиционни полиуретанови покрития. 
Package: Кофи от 3.8 литра и  19 литра.

 VpCI-396 Проводим
Високо плътен уретан срещу влагата, съдържащ проводников 
пигмент. Осигурява постоянна проводимост и отлична 
антикорозионна защита. VpCI-396 е грунд, предназначен за 
многостранна защита на металите. За прилагане на закрито,
  VpCI-396 може да се използва като еднопластова система. 
За приложение на октрито, при силно излагане на UV лъчи, 
VpCI-396 трябва да бъде покрит с алифатен уретан за по добри 
резултати. VpCI-396 образува много плътно, но еластично 
покритие, което съхне при наличието на влажност на въздуха. 
Ниско съдържание на ЛОС (летливи организчни съединения). 
Срок на годност: 1 година.
Опаковка: Кофи от 19 литра.
Важно: да се изпозлва в рамките на 1 ден!

 VpCI-397 Покритие при висока температура
Силоконово покритие при висока температура, което предпазва 
металните субстрати до (600°C). Съчетава преимуществата  на 
силиконовото покритие при висока температура с технологията 
VpCI.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра.

 VpCI-398 Епоксиден прах за прахово боядисване
Епоксиден грунд, който не замърсява околната среда.  Съчетава 
характерните предимства на прахообразните покрития плюс 
VpCI антикорозионна защита. Разработен като грунд за VpCI-
399. Опаковка: Контейнер от 20 кг. 

 VpCI-399 Епоксиден-полиестерен хибриден прах за 
прахово боадисване 
Екологично чист епоксиден полиестерен хибриден прах. 
Образува плътно, еластично покритие, което е устойчиво на 
UV лъчи. Предлага се в стандартни цветове и по поръчка. 
Опаковка: Контейнер от 20 кг. 

 VpCI-405 Почистващ препарат/обезмаслител
разработен за приложение в промишлени  условия. Отличен 
за премахване на въглеродни натрупвания, греси, мръсотия 
и други замърсявания. Осигурява временна многостранна 

антикорозионна защита на металите. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-408
Почистващ препарат/обезмаслител без пяна и с неутрално pH за 
отстраняване на леки и средни мазни натрупвания. Предназначен 
за почистване под високо налягане и осигурява краткотрайна 
антикорозионна защита след това. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. 

 VpCI-411/411 Гел
Устойчив,разтворим във вода,  Д-лимонен почистващ препарат/
обезмаслител, предназначен  за отстраняване на силни 
замърсявания за приложение в промишлеността и търговията. 
VpCI-411 е много ефикасен при разтваряне на мазнини, масла, 
парафини и восъци. VpCI-411 може да се използва за всички 
инженерни метали и сплави. Предлага се под формата на гел 
за труднодостижимите повърхности. Осигурява защита срещу 
бързо разпространяващата се корозия. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно. Предлага се и CorrClean™ 

 VpCI-414 Почистващ препарат/обезмаслител
концентрат, предназначен за премахване на временни покрития 
от метали и боядисани повърхности. Може да се изпозлва и за 
премахване на восък, мръсотия, греси или други замърсители. 
Осигурява многостранна краткосрочна защита на металите след 
приложението му. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра, в торби и 
насипно и кутии. EcoAir® VpCI-414 от 369 грама. 

 VpCI-415 Почистващ препарат/обезмаслител
Устойчив,биоразградим алкалинов препарат за почистване/
обезмасляване за употреба върху въздухоплавателни средства, 
машини, замърсени с масла, метални части, замърсени със 
смазки и други. Отличен за отсраняване на масла, греси, 
мръсотия и натрупане на въглерод. Осигурява многостранна 
краткосрочна антикорозионна защита на металите след 
употребата му . VpCI-415 може да се използва с водоструйки, 
пароструйки, топилни вани и други почистващи методи. 
Отговаря на изискванията на MIL PRF-87937D Предстоящ QPL#.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-416 Почистващ препарат/антикорозионен инхибитор
Алкалинов почистващ препарат и обезмаслител, който може 
да се използва за промишлено приложение. Ефикасен при 
неутрализиране на метални повърхности след почистване с 
киселина или ецване.  VpCI-416 има уникалната способност 
да премахва нефт, грес, мазнини, нагари от горива, машинни 
смазки и други. Може да осигури антикорозионна защита до 6 
месеца, по време на съхранение на открито. Опаковка: Кофи от 
19 литра, варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-417 Почистващ препарат/обезмаслител (Прах), 
Патентован
Препарат за почистване и обезмасляване, разработен за 
почистване по време на производство. Работи много добре в 
пароструйки и  ултразвуково оборудване. Без обилно пенене. 
Безопасен за използване върху стъкло и повечето пластмаси. 
Осигурява многометална краткотрайна антикорозионна защита  
след почистване. Приложение: Сондажни тръби и оборудване 
на нефтени находища замърсени с депозити и въглеводороди. 
Машини, двигатели или цистерни, покрити с грес или масла 
Ламарина, покрита с мазнини или восък преди боядисване. 
Метални отливки,
Опаковка: Кутии от 23 кг. и варели от 45.4 кг. 

 VpCI-418/418L/418LM
Препарат за почистване и обезмасляване, разработен за 
почистване на производствено оборудване без пяна, който 
осигурява многометална краткотрайна антикорозионна защита. 
VpCI-418 може да се използва в паро почистващи машини. 
Незапалим. Нетоксичен.Не съдържа нитрити и не създава 
проблеми, свързани с фосфатните почистващи препарати. Той 
има уникалната способност да премахва нефт, грес, мазнини, 
нагари от горива, машинни смазки и други.
Опаковка: : Кутии от 23 кг. и  45.4 кг. (VpCI-418L): 19 литра, и 208 
литра, 418LM (версия без съдържание на сода).

 VpCI-419 Концентриран почистващ препарат и обезмаслител 
разработен за почистване на индустриално оборудване , 
нефтени находища, рафинерии и морски съоръжения.  VpCI-
419 е ниско вискозитетен продукт, който намалява разходите 
в индустрията. Осигурява временна антикорозионна защита 
на черните метали. Нетоксичен, не съдържа фосфатни 
естери.  Осигурява отлично почистващо действие при ниски 
температури, като по този начин позволява пестене на енергия, 
за разлика от горещите алкалинови почистващи препарати. 
Приложение: Съоръжения, двигатели или резервоари на коли, 
покрити с грес или маслени наслагвания; метални плочи и 
ламарини; машинни части; бетонни подове, пластмаса, дърво, 
стъкло; инструменти, тръбопроводи, резервоари и канали; 
рафинерии, топлообменници, тръбопроводи, други.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 
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 VpCI-422/423 Препарат за отстраняване на ръжда
Незамърсяващ околната среда, биоразградим препарат за 
отстраняване на ръжда и наслагвания за черни и цветни 
метали. Съчетава технология 
VpCI, така че да не влияе отрицателно върху металните 
субстрати. Не вреди на човешката кожа. Не поврежда повечето 
бои, пластмаса, гума и други материали. VpCI-423 е гел, 
отличен за приложение върху вертикални повърхности и 
труднодостъпни места
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, торби и 
насипно. Също се предлага и във версията EcoClean®-
423 в спрей флакони от 455 грама. и кутии EcoAir®
VpCI-423 от 455 грама.

 VpCI-425 Неутрален препарат за отстраняване на ръжда 
(Прах)
Щадящ околната среда, биоразградим органичен прахообразен 
препарат за отстраняване на ръжда. Ефикасен в малки количества 
за отстраняване на ръжда, оксислявания и котлен камък. 
Опаковка: Кутии от 2.3 кг, 23 кг и варели от 45.4 кг.

 VpCI-426/426 Гел/426 Прах за отсраняване на ръжда
Силен течен концентрат за отстраняване на ръжда, котлен 
камък  и окисляване от всякви метални повърхности.  VpCI-426 
е индустриален концентрат на водна основа, разработен, за да 
отстранява корозия, котлен камък и естествено натрупани оксиди 
от желязо, въглеродна и неръждаема стомана, мед, алуминий, 
магнезий и техните сплави. Особено ефикасен при отстраняване 
на окисляване от алуминий, въглеродна стомана, неръждаема 
стомана и мед. Използва VpCI технология.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, в торби и 
насипно.  Кутии от 23 кг и варели от 45 кг. Разтворими с вода 
торби Safe-T-Charges от 2.3 кг.

 VpCI-427 Алуминиев почистващ препарат
Течен концентрат на водна основа, който разгражда оксиди/ 
котлен камък от алуминия. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-432/433 Препарат за отстраняване на боя
Течна и гел формула за отстраняване на боя, разработена да 
отстранява бои и покрития. Ефикасен за отстраняване на алкидни, 
акрилни и  уретанови бои. Може да се изпозлва върху метални, 
бетонни и дървени повърхности. VpCI-433е гел версия на VpCI-432.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, в торби и 
насипно. Също се предлага в спрей флакони  EcoClean™
от 455 грама.

 VpCI-605/605L/605NS
Размразяваща солена добавка
Нетоксичен, екологично чист  антикорозионене инхибитор, 
специално разработен като размразяваща солена добавка, която 
да предотврати корозията, причинена от хлориди.  
Опаковка: Варели от 2.3 кг, 23 кг  и 45 кг

 VpCI-609® Прах
Прах за съхранение на влажни  и сухиместа на черни метали 
и алуминий. Опаковка: Торбички, предпазващи от влагата във 
варели от  2.кг, 23 кг и 45 кг. 

 VpCI-611
Добавка за хидро тестване, водно бластиране и предотвратяване 
от бързото разпространение на ръжда върху черните метали. 
Препаратът оставя много фина, прозрачна, нелепкава защитна 
преграда върху металните повърхности.  
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-615 Корозионен инхибитор за бойлери 
Корозионен инхибитор за дълготрайна защита на фосфонатна 
основа, който защитава бойлери с ниско до средно налягане. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-617 Пречистване на вода в бойлери
Разтворим във вода, осигурява дълготрайна защита срещу 
корозията и образуването на котлен камък. Подходящ за бойлери с 
ниско и средно налягане. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-619 Покритие за изолирани повърхности
Защитно покритие на водна основа за метални повърхности, които 
ще бъдат покрити след това с топлинна изолация. Формула с 
висока температурна устойчивост. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.  

 VpCI-629 Био инхибитор за суров нефт, масло, газ и 
петролно-химическа обработка,  чакащ патентоване
Единственият продукт на пазара на пертолните инхибитори, 
който съчетава висока степен на антикорозионна защита, 
биоразградимост и ниска токсичност. 
Опаковка: Пластмасови контейнери от 19 литра,  варели от 208 
литра и насипно.  

 VpCI-629 Инхибитор за маслени, газови и петролно 
химически дейности 
Концентрат , който образува предпазен слой, който защитава 
вътрешните повърхности на оборудване, тръбопроводи, резервоари, 
плавателни съдове, реактори, клапи и други. Използва се при 
транспортиране и съхранение на хидрокарбонови течности и някои 
газове. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-629D/HF/SC Инхибитор за маслени, газови и 
петролно химически дейности 
Инхибитор за приложение при ниски температури. С подобни 
качества като VpCI-629. HF е версия с висока точка на 
запалимост, а SC е супер конценртирана версия.  
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-637 Инхибитор за газопроводи
Осигурява вътрешна антикорозионна защита на  газопроводи. 
Ефикасен срещу вода, корозивни газове и хлориди. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-638
Одобрен от  Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) 
концентрат срещу ръжда в затворени системи.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-639 Високо температурен инхибитор за маслени, 
газови и петролно химически дейности 
Инхибитор за високи температури при петролни и газови 
кладенци, рафинерии, преработка на газ, петролно химически и 
други хидрокарбонови процеси. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра

 VpCI-641 Корозионен инхибитор за прясна вода 
Продукт за предпазване от ръжда на водна основа за защита 
на черни и цветни метали в промишлени води. 
Особено подходящ за затворени системи и хидротестване
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-644 Солен разтвор с корозионен инхибитор 
Корозионна инхибиторна добавка за черни и цветни метали 
съдържащи вода неорганични соли, включително и хлориди.  
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.
 

 VpCI-645 Корозионен инхибитор за морско приложение 
Нетоксичен, биоразградим концентрат, разработен да осигури 
дългосрочна ефективност при прясната вода, солената вода, 
солени разтвори и други високо корозивни разтвори, които 
съдържат разтворен сулфид и халогени. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-646 Амбиодична система за пречистване на вода
Разтворим във вода продукт, който предпазва охлаждащи и 
производствени действащи водни системи срещу корозия, 
котлен камък и замърсявания. Екологично чист. Инхибитор 
срещу корозия и котлен камък при отворени и циркулиращи 
системи.  
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.  

 VpCI-647
Течен концентрат срещу корозия и котлен камък в отворени 
охлаждащи водни системи. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.  

 VpCI-649 Течност/прах за охладителни системи
Разтворим във вода инхибитор. Препоръчва се при затворени 
охладителни системи. Ефикасен в малки дози. Също така се 
предлага под формата на прах. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 VpCI-658 Покритие за защита под термо изолация
Течен корозионен инхибитор за предпазване на метални 
повърхности, покрити с термо изолация. Може да се впръска 
във вече поставената  изолация, за да предпази металите под 
нея.  
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.

 VpCI-705/BIO Добавка за горивa и Биодизел
Антикорозионна добавка за бензин, дизел, газохол, алкохолни  
горива, която действа и като стабилизатор за гориво и воден  
емулгатор. Разтворим в метанолови смеси, както и в чисто 
метанолово гориво или чист бензин. Одобрен от 
General Motors Corporation (одобрение #1066180 GM EMD 
Дирекция).
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.   

 VpCI-812 Восъчна паста
Дълготраен восък с блясък за предпазване от ръжда, 
съдържащ нови, висококачествени VCIs. Защита срещу UV 
лъчи и окисляване на фибростъкло. 
Package: Бутилки от 47 литра,  кофи от 4.7 и 19 литра.
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 VpCI-819 Восък/изплакване 
Восъчна/изплакваща емулсия с корозионни инхибитори. 
Предлага се като концентрат или в разреден вид. Защитава 
серщу UV лъчи, окисляване и корозия. 
Опаковка: Спрей флакон от 47 литра,кофи от 4.7 и 19 литра.

 VpCI-1238 Течна добавка за парно обезмасляване и 
почистващи миялни вани
Течен концентрат, който осигурява защита на черни и някои цветни 
метални части, действащи в парно обезмасляване и почистващи 
вани, както и при традиционни почистващи/обезмасляващи системи.   
Опаковка: Пластмасови контейнери от 19 литра,  варели от 208 
литра. 

 VpCI-Охладител/Антифриз
Предпазваща от корозията топлообменна течност, с широка 
температурна амлпилуда от  -50° C до 140° C. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.  
GalvaCorr, в процес на патентоване
Катодна защита за бетон.
Двукомпонентно силикатно покритие за бетон против влага, 
богато на цинк. 

 MCI® Анти-графити покритие за бетон 
Двукомпонентно покритие на уретанова основа за лесно 
отстраняване на мастило и боя за бетон. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.   

 MCI® Aрхитектурно покритие - боя
MCI® е запечатващ продукт/покритие на водна основа за 
всякакъв вид арматурни, предварително напрегнат и опънат 
бетон или морски бетонни конструкции. Може да се нанесе 
върху бетон и/или направо върху метала. Предлага се в 
различни цветове. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, в торби и 
насипно.   
 

 MCI® Покритие за арматура  
MCI покритието за арматура е на водна основа и осигурява 
отлична антикорозионна защита на арматурата по време на 
съхранение и след като е вградена в бетона. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, в торби и 
насипно.    

 MCI® Покритие за арматура  NT
Нелепкава версия на MCI покритието за арматура.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра, в торби и 
насипно.     

 MCI® EcoCure Заздравяващ агент, Патентован 
Заздравяващ агент/запечатващ продукт на соева основа, 
който се нанася върху повърхности.  Съдържа Миграционни 
корозионни инхибитори .
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно. 

 MCI® Филм
Черен полиетиленов филм, разработен за употреба в 
стоителната индустрия като защита срещу парата.  Осигурява 
многостранна защита на металите UV защита. 100% 
рециклируем.
Опаковка: листи 6.10 м x 30.48 м.

 MCI® Grenade® за бетон
Миграционен корозионен инхибитор™ прах, пакетиран 
във водно разтворими ПВЦ торби. Една ампула осигурява 
антикорозионна защита на 0.76 m3 бетон. 
Опаковка: 500 гр торби в една кутия. 

 MCI® Metric Grenade® за бетон
Миграционен корозионен инхибитор™ прах, пакетиран във 
водно разтворими ПВЦ торби. Една метрична ампула осигурява 
антикорозионна защита на 1.308 yd3 бетон.
Опаковка: Торби 20 - 650 гр в една кутия. 

 MCI® Mini Grenade® за бетон
Миграционен корозионен инхибитор™ прах, пакетиран във 
водно разтворими ПВЦ торби. Една мини ампула  осигурява 
антикорозионна защита на 0.015 m3 бетон. 
Опаковка: Торбички от 10 гр в една кутия. 

 MCI Белещо се покритие
Свалящо се акрилно покритие на водна основа което съдържа 
MCI молекули. Временно покритие за непорести повърхности, 
който може да се обели, когато изсъхне, за да остане прозрачен 
готов за употреба субстрат.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра,

 MCI-2000 Миграционна корозионна инхибиторна смес за 
бетон, Патентована
Изпозлва се за предпазване на арматурата на бетона от 
корозия. Инхибитор на основата на амино алкохола, който се 
добавя към бетонната смес. Отговаря  на ASTM G-109.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра

 MCI-2001/2002 Смеси, Патентовани
MCI-2001 е прахообразна форма на MCI-2000. MCI-2002 е циментова 
суспенсия на MCI-2000, със силициев двуокис. И двете са амино 
алкохоли на основата на Миграционни корозионни инхибитори и 
са смеси за бетон. MCI®-2001 се препоръчва за бетони и морски 
бетонни структури, железобетонни мостове, пътни магистрали, 
бетонни кейове, пилони и други.  
Опаковка: 2001— кофи от 22.7 кг и варели от 45.4  2002—кофи от 19 
литра. 

 MCI-2005 Миграционен инхибиторен гел за съществуващи 
бетонни 
Прилага се чрез впръскване във вече съществуващи бетонни 
структури с цел предпазване от корозия на вградена арматура, на 
места с пукнатини и отчупени места.
Опаковка: Касетки от 0.38 литра, кофи от 19 литра и варели от 208 
литра.

 MCI-2005 Миграционен корозионен инхибитор на водна основа 
за бетон, Патентован
Аминов карбоксилат на водна основа, използван за антикорозионна 
защита на бетонни арматури.  MCI 2005 може да забави времето за 
поставяне на бетона с 3 до4 часа при 21° C. Предлага се и в 
 (NS) версия. Сертифициран от Underwriter’s Laboratories, за да 
отговаря на  NSF стандартт 61.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра,

 MCI-2006 На прах, Миграционен корозионен инхибитор, Смес  
за бетон
Аминов карбоксилат на прах за предпазване от корозия на бетонни 
арматури. MCI 2006 може да забави времето за поставяне на 
бетона с от 3 до 4 часа при 21°C. Предлага се и в (NS) версия. 
Сертифициран от Underwriter’s Laboratories, за да отговаря на  NSF 
стандарт 6.
Опаковка: Кутии от 2.3 кг,22.7 кг и варели от 45.4 кг.

 MCI-2007 SuperCorr®, Патентован - Съперпластификатор
Бетонна смес, намаляваща водата, на основата на меланина, която 
съдържа  техологията MCI® 2005. MCI® 2007 увеличава изливащата 
се способност на бетона и заедно с това осигурява  антикорозионна 
защита. 
Отговаря на изискваняита на  ASTM C-494 Тип G за намаляваща/
забавяща водата смес с широк спектър на действие. Течният 
MCI®- 2007 Liquid и MCI®-2007 Powder на прах се препоръчват при:  
армирани, сглобяеми, предварително опънати или бетонни сртуктури, 
стоманобетонни мостове, магистрали, паркинг палуби, рампи, 
гаражи, всякакъв вид морски стоманобетонни структури, бетонни 
колони, пилони, стойки, тръбопроводи, подпорни стълбове и други. 
Осигуряват защита срещу вредното влияние на корозията, дори и 
върху най-плътния бетон.  Значително подобряват гъвкавостта и 
втвърдителната способност на бетона.  Идеални са при втечняването 
на бетона, с цел да се постави бързо или на труднодостъпни места.  
Опаковка: Касетки от 0.38 литра, кофи от 19 литра и варели от 208 
литра.

 MCI-2007P, Изчакващ патентоване
Намаляваща водата бетонна смес на осовата на поликарбоксилата, 
която съдържа технологията MCI®. 2006 MCI® 2007P увеличава 
изливащата се способност на бетона и заедно с това осигурява  
антикорозионна защита.
Опаковка: Варели от 22.7 кг и 45.3 кг.

 MCI-2008 Via Corr™, Изчакващ патентоване
Намаляваща водата бетонна добавка на осовата на 
поликарбоксилата, която съдържа технологията MCI® 2006. MCI® 
2008 е разработен за приложение върху бетонна смес със способност 
сама да се втвърдява и изравнява.
MCI® 2008 увеличава изливащата се способност на бетона и заедно 
с това осигурява  антикорозионна защита. MCI®-2008 защитава 
карбонови стомани, галванизирани стомани и други видове метал, 
които се намират в бетона, от корозия, причинена от карбонизация, 
хлориди  и атмосферното влияние. Предлагат се под формата на 
прах и течност.  
Опаковка: Варели от 19 и 208 литра и варели от 22.7 и 45.4 кг.

 MCI-2010/2011 MCI Емитери за бетон, Патентован
Прахообразни емитери MCI®, които предлагат възобновяема 
защита.  Емитерите MCI®-2010/2011 се препоръчват при: 
стоманобетонни мостове, магистрали и улици, паркинги, рампи и 
гаражи, томанобетонни  търговски и строителни съоръжения, морски 
стоманобетонни структури и язовири, бетонни колони, пилони, стойки, 
тръбопроводи  и подпорни стълбове, балкони, подпорни стени и 
веранди, носещи стени, тунели на ниски нива и конструкции и други. 
Емитерите MCI®-2010 и MCI®-2011 се поставят на приблизително 1 
м дълбочина. Повторното нанасяне зависи от дълбочината на бетона 
и възможностите на околната среда и варира между 5 и 10 години. 
Срок на годност: 12 месеца.
Опаковка: 20 броя в картонена кутия.
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 MCI-2019 Продукт за запечатване на бетона, Изчакващ 
патентоване 
40% втвърден, силанов продукт за запечатване на бетона с 
ниско съдържание на летливи  организчни съединения (VOC) 
с Миграционни корозионни инхибитори за защита на бетон и 
вградена арматура. Лесно се нанася с пулверизатор, валяк, или 
четка за боя върху всякакви бетонни повърхности, намалявайки 
високите разходи за работна ръка и оборудване. Нетоксичен, 
не съдържа нитрати, фосфати и разтворители. Молекулите на 
силановия импрегниращ препарат MCI®-2019 са много малки, 
позволявайки проникването на препарата и в най-малките 
бетонни отвори. Блокира карбонизацията и проникването на 
хлоридни йони . Спомага защитата срещу киселинна и химическа 
атака. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра. 

 MCI-2020 Миграционен корозионен инхибитор за 
съществуващи бетонни структури, изчакващ патентоване
Продукт за обработка на повърхностите на вече съществуващи 
бетонни структури на аминово карбоксилатна основа, с цел 
предпазване на вградената арматура. Може да се изпозлва и за 
впръскване в пукнатините. 
Сертифициран от  Underwriter’s Laboratories, за да отговори на 
изискванията на NSF стандарт 61. MCI-2020V/O е по-лепкавата 
версия,  която се използва за вертикални и надземни приложения. 
Предлага се и под формата на прах  (MCI 2020 P или MCI 2020 V/O 
P). 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра. 
Опаковка на прах:  Торби от 45 кг.

 MCI-2021 Патентован Продукт за запечатване на бетон,  
Продукт за запечатване на бетона на основата на силиката 
с Миграционен корозионен инхибитор за защита на бетони 
и вградена арматура. Защитната бариера, която изгражда 
MCI® -2021 предотвратява проникването на хлорид и карбони. 
Способността на бетона да диша не се нарушава. MCI® 
-2021 също предпазва множество други метали, включително 
въглеродна стомана, галванизирана стомана и алуминий. Лесно 
се нанася с пулверизатор, валяк, или четка за боя на всякакви 
бетонни повърхности намалявайки високите разходи за работна 
ръка и оборудване.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра. 

 MCI-2022 Продукт за запечатване, Патентован 
Силан силоксанова смес на водна. Проникващ, паро пропусклив, 
отблъскващ водата продукт, който съдържа молекули MCI за 
защита на бетон, тухли, зидани елементи, и вградени арматури. 
MCI-2022V/O е по-лепкава версия, която се използва за 
вертикални и надземни приложения. Нетоксичен, не съдържа 
нитрати, фосфати и разтворители.  Количеството на нанесения 
препарат варира, в зависимост от повърхността и броя на 
нанасянията.  Приблизителното количетсво е 3-4 m2/1.
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра. 

 MCI-2023 Пасивиран циментов разтвор 
Двикомпонентно, полимерно изменено покритие на основата на 
цимента за защита от корозията на арматури и други стоманени 
конструкции. Съдържа молекули MCI®.
Опаковка: Прах: кофи от 12 кг.
Колофон: кофи от 5 кг.

 MCI-2026 Подова система, MCI-2026 Грунд за бетон 
Химически устойчиво двукомпонентно епоксидно покритие 
на водна основа, което отговаря на всички указания на  
Министерството на земеделието и храните на САЩ (USDA) за 
употреба в птицеферми и месокомбинати. Прозрачното покритие 
може да бъде боядисано с всеки един от оцветителите  MCI 2026.
Опаковка: Смеси от 2.86 литра,  22.7 литра и 11.4 литра, кофи от 
19,  56.8 и 624.5 литра.

 MCI-2026 Подово покритие Химически устойчиво, 
двукомпонентно,  100% плътно Novolac епоксидно покритие, което 
отговаря на всички указания на Министерството на земеделието 
и храните на САЩ (USDA) за употреба в месокомбинати и 
птицеферми. Прозрачното покритие може да бъде боядисано с 
всеки един от оцветителите  MCI 2026.
Опаковка:19литра,47литра и 522литра

 MCI-2026 Оцветители
Цветни добавки за пигментиране на  грунд MCI 2026 и подови 
покрития. Вижте ценовия лист на MCI Colorant за цветовете и 
характерните добавъчни пропорции. 
Опаковка:  4 - (0.94 liter) метални кутии в един сандък. 

 MCI-2038 Готов хоросан 
Дукомпонентен подсилващ хоросан за довършителни ремонтни 
дейности, който съдържа  Миграционни корозионни инхибитори ™  
Опаковка: Торби от 25 кг и кофи от  5 кг.

 MCI-2039 Бетонов хоросан 
Дукомпонентен подсилващ хоросан. Отлична адхезия и предаване 
на парите. Може да се изпозлва за всякакъв вид ремонт на 
бетона. Съдържа MCI® добавки. 
Опаковка: Торби от 25 кг и кофи от  5 кг.

 MCI-2050 Освобождаващо вещество 
Освобождаващо вещество на водна основа, което предотвратява 
натрупването на бетон, асфалт, мръсотия и други остатъци върху 
бетонните форми или други строителни съоръжения, докато 
предпазва металните повърхности от корозия. Предпазва както 
черни, така и цветни  метали от корозия. Отличен агент за редица 
лепливи вещества. Разтворим във вода. Безопасен за околната 
среда. MCI-2050 може да се нанася върху всякакъв вид повърхности, 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра. 

 MCI-2060 Почистващ препарат за бетон/обезмаслител 
Почистващ препарат/обезмаслител, съчетан  с Миграционни 
корозионни инхибитори™, който предпазва, почиства и обезмаслява 
бетонните конструкции. Ефектовно почиства засъхнала грес, 
мръсотия, масло върху бетонни пътни настилки, подове на гаражи, 
пешеходни зони и бордюри, като ги прави да изглеждат като нови. 
Нетоксичен и биоразградим. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра. 

 MCI-2070 Добавка  грунд за асфалт 
Концентриран миграционен инхибитор на водна основа за грундови 
покрития на асфалтна основа. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра,
в торби и насипно. 

 MCI-2311 Бетонов хоросан 
Еднокомпонентен, дълбокопроникващ хоросан, съдържащ 
технологията MCI 2006 NS. 
Опаковка: Торби от 23 кг. 

 MCI-2701 Бетонов хоросан 
Еднокомпонентен, еднороден бетонов хоросан, съдържащ 
технологията MCI 2006 NS.
Опаковка: Торби от 23 кг. 

 MCI-2702 Бетонов хоросан 
Еднокомпонентен, въздушен бетонов хоросан, съдържащ 
технологията MCI2006 NS.
Опаковка: Торби от 23 кг. 

 BioClean 610
Кокосово масло на основата на фосфолипидите, разработено за 
дисперсия и предпазване от развитие на микроби в пречиствателни 
станции. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра,
в торби и насипно. 

 BioCorr за предпазване от ръжда
BioCorr RP е несъдържащ летливи органични съединения продукт 
срещу ръжда на водна основа, който осигурява многостранна 
защита на металите, като в същото време е биоразградим и 
предпазва околната среда. BioCorr е идеален за неблагоприятни 
условия на околната среда на закрито и открито, като предлага от 3 
до 6 месеца защита на открито и защита на закрито (2 години +).
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра

 Boiler Lizard®, Патентован защита на идустриални бойлери
корозиоенен инхибитор (VpCI) на прах в поливинилово алкохолна 
(PVA) разтворима във вода торбичка, разработена за  сухо 
съхранение на бойлери. 
Опаковка: Картонени туби (1 торба в туба).

 Closed Loop Toad®, Патентован за Затворени отоплителни 
системи Ихнибитор (VpCI) на прах в поливинилово алкохолна 
(PVA) разтворима във вода торбичка, разработен за  да осигури 
антикорозионна защита в действащи охладителни системи. 
Опаковка: Четири торбички по 1 кг в една кутия.  

 Cooling Loop Gator®, Патентован За индустриални охладители
Корозионен Ихнибитор (VpCI) на прах в поливинилово алкохолна 
(PVA) разтворима във вода торбичка, разработен  за сезонно, 
краткосрочна или дългосрочна защита. 
Опаковка: Четири торбички по 1 кг в една кутия.   

 CorrLube® VpCI Подсилваща смазочна грес
Тиксотропична грес с изключително напрежение, формулиран за 
антикорозионна  защита на метали, изложени на сурови условия на 
околната среда. 
Опаковка: 43 литра, варели от 19 и 208 литра. 

 CorrLube™ Хидравличен флуид
Синтетично смазочно масло за автомобилни спирачки, машинни 
инструменти, помпи, лагери и други. Осигурява изключителна 
антикорозионна защита. 
Опаковка: Бутилки от 0.47 литра, кофи от 19 литра, варели от 208 
литра.

 CorrLube™ Промишлено смазочно масло за зъбни колела
Синтетично смазочно масло, което се изпозлва за редица 
отворени и затворени  трансмисионни системи. Осигурява отлична 
антикорозионна защита. 
Опаковка: Бутилки от 0.47 литра, кофи от 19 литра, варели от 208 
литра.
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 CorrLube™ VpCI Моторни масла
Автомобилни двигателни масла с VpCI защита.  Степен на 
качетсво SAE 10W-30 и 15W-40. API сертификат.
Опаковка: Кофи от 94 литра, 19 литра, варели от 208 л.и 
насипоно. 

 CorrCaps™ VpCI Защитно фолио
Еластични пришити към VpCI 126 или EcoWeave „капачета”, 
които предпазват спирачните механизми на превозните 
средства. Отлична защита и лесно нанасяне. Могат да бъдат 
пришити от диаметър 2.5 см до над” 60 см .

 CorrLam™ VpCI Преграден ламинат
Предпазно фолио/VpCI полиетилен ламинирана конструкция. 
Изключителна защита на метални части, чувтсвителни на 
влага и окисление. Идеално при вакуумно пакетиране. 
Опаковка: Предлагат се размери по поръчка под формата на 
торбички, покривала и други. 

 CorrNetting™
CorrNetting е пресована (нетъкана) висококачествена 
полиетиленова смола  и многостранна метална VpCI на  Cortec. 
Предлага много ефикасно опаковане, което съчетава физическа 
защита, подплътяане и многостранна антикорозионна защита на 
металите за фини метални части и други деликатни материали. 
Опаковка: Предлага се в различни диаметри, в цилиндрична 
форма или на листи. 

 Cor-Pak® VpCI Мехурчета, Патентовани
Уникално двойно действие: изсушител/ VpCI защита.
Разработен за подплътяване, за помощни и постелъчни 
материали, свободен пълнеж и interleavin. VpCI, който се 
съдържа в мехурчетата осигурява многостранна защита на 
металите. Рециклируем. 
Опаковка: Листи, торбички и пакетчета стандартни или по 
поръчка. 

 Cor-Pak® VpCI Фолио с предпазни въздушни  мехурчета
което осигурява отлична антикорозионна защита до две 
години. Този продукт е 100% биоразградим. Веднъж 
попаднало на бунището се разгражда в рамките на няколко 
месеца. 
Опаковка: Ролки по поръчка. 

 Cor-Pak® VpCI Мехурчета разсейващи статичното 
електричество.
Опаковъчни торбички с мехурчета, които осигуряват 
подплътяваща VpCI защита, като предпазва от образуването 
на трибоелектричен заряд.  
Опаковка: Ролки по поръчка. 

 Cor-Pak® VpCI Фолио за студено запечатване 
Свързваща система с VpCI защита. Предлага се хартиено и 
полиетиленово фолио. Прилепва плътно и единствено към 
себе си. Отговаря на изискванията на MIL PRF-22019D, Тип II.
Опаковка: Ролки по поръчка. 

 Cor-Pak® VpCI Гофрирана полиетиленови листи 
Одобрен от Агенцията по храните и лекарстава (FDA), 100% 
рециклируем опаковъчен материал. Лесно се поставя в кутии, 
контейнери и торби по поръчка. 
Опаковка: Предлагат се листи по поръчка. 

 Cor-Pak® Подплътяващо фолио 
VpCI филм с голяма гъстота ламиниран върху затворен тип 
клетъчна пяна за предпазване чрез подплътяване.  Отличен за 
защита на чупливи части от повреда и корозия. 
Опаковка: Размери по поръчка.

 Cor-Pak® Гофрирана хартия
Изключителна гофрирана хартия с антикорозионно предпазно 
действие в промишлеността. Осигурява многостранна метална 
защита. Напълно рециклируем. 
Опаковка: Размери по поръчка на 205 g/m2 гофрирана хартия.  

 Cor-Pak® VpCI Fabric
Този продукт е полиестерена нетъкана материя, импрегнирана 
с Парна фаза корозионни инхибитори и подсилен с 
освобождаваща силикона хартия. Лесно може да се 
прикрепи към вътрешните стени на повечето повърхности на 
опаковъчните или транспортни контейнери. 
Опаковка: Ролки и листи по поръчка. 

 Cor-Pak® EX VpCI Фолио
Полиетиленово фолио с висока плътност, пресовано с VpCI. 
Защитава черните и цветни метали. Отлични предпазни 
качества  (25-30 microns).
Опаковка: Ролки и листи стандартни и по поръчка. 

 Cor-Pak® VpCI Liner Film
Изключително лек (18 микрона) и здрав филм от полиетилен 
с висока плътност за опаковане, подреждане и съхранение. 
Многостранна защита на металите, отлични предпазни 
свойства, устойчивост на скъсване и влага.  
Опаковка: Предлагат се единични листи с ширина 91 и 122 см.

 Cor-Pak® VpCI Лента за тръби
Полиетиленова лента с ниска плътност, която съдържа VpCI, 
разработена за защита на черни и цветни метали и техните 
сплави.  
Опаковка: 152 м  на 6.35 мм диаметър лента навита на  ролка. 

 Cor-Pak® 1 MUL Порести торбички, Патентовани
Пропусклива мембрана Tyvek® пълна с мултиметална VpCI
(1-MUL). Прилагат се за места, при които не може да се 
изпозлват прахообразните продукти. Торбичките Cor-Pak® 
1-MUL Pouches осигуряват ефикасна защита на черни и цветни 
материали в един пакет. Предпазените части, елементи и 
механизми могат да се използват веднага. Торбичките Cor-
Pak® 1-MUL Pouches са разработени за да осигурят защита на 
продукти, компоненти или механизми, когато са пакетирани в 
кутии от велпапе, пластмасови опаковки или торби, както и в 
дървени или метални контейнери. Осигурява микроскопичен 
защитен слой. Осигурява защита до 24 месеца. Не събира прах.  
Има двойно действие: изсушава и предпазва. Стоков номер: GSA 
8030-01-208-1769.
Опаковка: 300 в картонена кутия.

 Cor-Pak® VpCI Тънко фолио, Патентовано
Прозрачно тънко фолио с VpCI за многостранна защита 
на металите. Предлага отлична видимост.  За опаковки в 
промишлеността и търговията на дребно.
Опаковка: Размери по поръчка.

 Cor-Pak® VpCI Стреч филм, Патентован
Уникално двойно действие: изсушител /VpCI защита. Държи 
защитените части на сигурно и при добра видимост. Не оставя 
частици по частите. Многометална защита. Машинно и ръчно 
опаковане. Одобрен от агенцията по храните и лекарствата. 
Опаковка: Стандартни ролки  и по поръчка. 

 Cor-Pak® VpCI Подсилена хартия 
Направена от висококачествена подсилена естествена крафт 
хартия. Продуктът предлага отлична устойчивост на скъсване, 
както и антикорозионна защита на черни и цветни метали. 

 Cor-Pak® VpCI Многопластова хартия 
Направена от висококачествена, естествена крафт хартия. 
Продуктът осигурява отлична антикорозионна защита, както 
на черните, така и на цветните метали, като в същото време е 
устойчив на мазнини с изключителни предпазни свойства срещу 
влагата. 
Опаковка: Размери по поръчка.

 Cor-Pak® VpCI Таблетки
VpCI за многостранна защита на металите. Поставете в 
Опаковката. Не съдържат нитрити, не замърсяват околната 
среда. Предпазват черните и цветни метали до 24 месеца. 
Таблетките Cor-Pak® са разработени, с цел да защитават 
продукти, елементи или части, когато се опаковат в гофрирани 
кутии, пластмасови опаковки или торби и метални, пластмасови 
или дървени контейнери. 1 таблетка предпазва до 7.1 литра 
затворено пространство покритието се възстановява чрез 
непрекъсната защита на парите при повторното затваряне. 
Отговарят на изскванията на MIL I-22110C. 
Опаковка: 1000 в една бутилка, 4 бутилки в една картонена кутия. 

 Cor-Pak® VpCI Tunnel Shrink Film
Специално разработен тънък VpCI филм за автоматично 
свиване. Отлична антикорозионна защита за автоматизирани 
процеси. 
Опаковка: Размери по поръчка.  

 CorShield® VpCI Златен
Отлично златно покритие на водна основа. Отлична устойчивост 
на соли и влага. Предпазва от корозия дори и при най-
неблагоприятните условия на околната среда. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра

 CorShield® VpCI Белещо се покритие 
Временно незапалимо покритие на водна, което лесно може 
да се премахне без да се използват химически почистващи 
препарати за отстраняване на бои и лакове. Предлага се в 
различни цветове. 
Опаковка: Пластмасови кофи от  19 литра и варели от 208 литра.

 CorShield® VpCI Пакетажна тъкан
CorShield®, патентована многопластова предпазна тъкан 
с нетъкан мек вътрешен слой. CorShield® е изработена от 
полиетиленови ленти с ниска плътност, покритие с висока 
плътност и съдържа пресовани пластове.  
Опаковка: Стандартни размери и по поръчка.

 CorShield® VpCI Краткотрайно покритие 
Намаляващ водата концентрат за временна защита на боядисани 
и небоядисани повърхности. 
Опаковка: Кофи от 19 литра и варели от 208 литра и насипно.   
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 Corrosorber®
Пречисвта корозивни газове от атмосферата, осигурявайки 
пасивна защита срещу корозия, окисляване и ръжда.  
Опаковка: 10 капсули в картонена кутия. 

 Corrosorber® VpCI Хартия
Тази хартия е специално разработена за пакетиране и защита 
на ценни метали като сребро, златно, месинг и мед. 
Опаковка: Предлага се в стандартни размери и в размери по 
поръчка под формата на ролки и листи. 

 CorrVerter® VpCI Преобразувател на ръжда и грунд 
Антикорозионен преобразувателен грунд на водна основа, 
който се прилага върху ръждясали повърхности. Може да се 
остави не покрит или да се нанесе горен слой.Опаковка:кофи от 
19 литра, варели от 208 литра.

 Corwipe® 500 Антикорозионни почистващи и предпазващи 
кърпички,   обезмаслител и антистатик , Патентован
Почистващ препарат с многостранно действие, който оставя 
защитен антистатичен и VpCI филм. Отстранява масло, грес и 
лека ръжда. На основата на здрав нетъкан материал  Dupont’s® 
Sontara®. Размери 127 x 127 мм.
Опаковка: 25 кърпи в пакет, 12 опаковки в кашон. 

 EcoAir® VpCI-324
Смазочен продукт под формата на спрей, незапалим, 
съдържащ хлорофлуорокарбон (CFCs). Клас H-1, съдържащ 
бактериостатични предпазни съставки. Незапалим. 
Опаковка: Метални кутии от 284 гр, 12 броя в кутия. 

 EcoAir® VpCI-337
Спрей на водна основа с механизъм за забавено 
освобождаване. Може да се прикрепи в контейнера и да се 
остави да действа. Незапалим. Опаковка: Метални кутии от 369 
грама, 12 броя в кутия. 

 EcoAir® VpCI-377
Продукт срещу ръжда на водна основа за временна 
антикорозионна защита. Предпазва черни и цветни метали. 
Разтваря се във вода, щади околната среда и е безопасен при 
нанасяне.  Предпазва от появата на корозия върху студено 
валцувана стомана. Образува прозрачен, сух, водоустойчив 
филм, който дава на защитените части един приятен външен 
вид. Не съдържа опасни амини . Може да се нанесе с 
традиционни методи на боядисване. Незапалим. 
Опаковка: VpCI-377 се предлага в туби от 19 литра,варели от 
208 литра, и насипно. 

 EcoAir® VpCI-414
Биоразградим почистващ препарат на водна основа.  Прилепва 
към тавани и вертикални повърхности на труднодостъпни 
места. Незапалим. 
Опаковка: Метални кутии от  369 грама, 12 броя в кутия.

 EcoAir® VpCI-423
Нетоксичен препарат за премахване на ръжда на водна основа. 
VpCI-423 е напълно органичен и 100% биоразградим, и няма 
особени изисквания за употреба. Предоставя многостранна 
защита на металите, като в същото време премахва ръждата. 
Незапалим. 
Опаковка: Метални кутии от  369 грама, 12 броя в кутия.

 EcoClean® Дисперсант 600
Биоразградим дисперсант за нефтени петна. Продуктът се 
препоръчва за морска вода с маслени/нефтени разливания за 
разнасяне на тънки нефтени покрития по водната повърхност.
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра,
в торби и насипно. 

 EcoClean® VpCI-416
Нетоксична биоразградима течност, която отстранява тежки 
въглеводороди, греси и машшинни масла.   
Опаковка: 12 бутилки от 0.47 литра в кашон, както и в торби. 

 EcoClean® VpCI-423
Тискотропна течност с естествени органични вещества за 
премахване на ръжда, котлен камък и окисления. Приложение:  
вътрешни и външни повърхности на резервоари и съдове, 
открити машини и оборудване , Камиони, автомобили и други 
превозни средства, селскостопански машини и оборудване, 
огради, парапети и стени, инструменти, брави и ръжда 
замразени части. 
Опаковка: 12 бутилки от 0.47 литра в кашон, както и в торби. 

 EcoClean® VpCI-433
Отстранява графити, мастило, бои от метали, бетон и дърво. 
Опаковка: 12 бутилки от 0.47 литра в кашон, както и в торби. 

 EcoClean® Почистващ препарат за сребро и златно 
VpCI средство за полиране на сребро и злато с високо качество 
за електрически контакти, бивута и сребърни прибори. 
Опаковка: Буркани от 453 грама, 6 в картонена кутия.  

 Eco-Corr® Фолио
Напълно биоразградимо (съгласно Американският национален 
институт по стандартите ( ASTM) D 5338), алифатно полиестерно 
фолио, което изпозлва патентованата технология VpCI на Cortec.  
Опаковка: Предлага се в стандартни размери и в размери по 
поръчка под формата на ролки и торби. 

 Eco-Corr ESD
Полимерно пресовано фолио, което предлага същите ESD и 
защитни качества срещу корозията VpCI-125 Bio, но е алтернативен 
продукт. 
100% биоразградим.В сравнение с  VpCI-125 Bio е по-еластичен.
Опаковка: Предлага се в стандартни размери и в размери по 
поръчка под формата на ролки и торби. 

 EcoFilm™ Фолио
100% сертифициран биоразградим/ органичен продукт според 
Американският национален институт по стандартите (ASTM)
D6400. Продуктът не съдържа VpCI и е подходящ за всякакъв вид 
опаковки и торби.   
Опаковка: Предлага се в стандартни размери и в размери по 
поръчка под формата на ролки и торби. 

 EcoLine® Смазочен продукт за всякакви цели 
VpCI смазочен продукт, на основата на соеви метилови естери, 
разработен за промишлена, търговка и домашна употреба. Съдържа 
модификатор на триенето и екстремна добавка за налягането. 
Осигурява отлична антикорозионна защита. 
Опаковка: Бутилки от 0.47 литра, кофи от 19 литра, варели от 208 
литра, в торби и насипно. 

 EcoLine® Лубрикант за лагери, вериги и валове
Готов за употреба висококачествен смазочен продукт против ръжда, 
формулиран с масло от семена естествено отгледани в Америка, 
което надминава смазочните способности на повечето традиционни 
лубриканти.  
Опаковка: Пластмасови кофи от 3.7 и 19 литра, варели 208л 

 EcoLine® Почистващ препарат/обезмаслител 
Устойчив препарат за почистване/обезмалсяване , който се 
разтваря във вода за почистване на силни замърсявания за 
промишлени и търговки приложения на основата на соеви 
метилови естери. Продуктът е идеален за почистване на машини, 
инструменти, метални капаци, работни части, оборудване за 
хранително вкусовото производство, офис оборудване, подове, 
стени и табла. Не съдържа ЛОС (летливи органични съединения). 
Изплаква се с вода, без остатъци. Не влияе върху адхезията, когато 
следва нанасяне на боя или покрития. 
Опаковка: Пластмасови кофи от 3.7 и 19 литра, варели от 208 литра

 EcoLine® Охлаждаща течност
Мултифункционален, биоразградим концентрат на основата на 
соевите метилови естери за охлаждане на металите при рязане.  
Продукт за горещовалцувана, студено валцувана, галванизирана 
и алуминиева стомана по време на работа, складиране и 
транспортиране. Осигурява  отлична антикорозионна защита. Не 
съдържа хлорирани съставки, хромати или.  Икономичен – може да 
се разреди 1:40 с вода. 
Опаковка: Пластмасови кофи от 3.7 и 19 литра, варели от 208 литра

 EcoLine® Смазочен продукт за оборудване в хранителната 
промишленост
Вискокачествен, антикорозионен смазочен продукт, формулиран 
с масло от семена естествено отгледани в Америка. Отговаря на 
изискванията на  Министерството на земеделието на САЩ
USDA H-I и на наредбата на Комисията по храните и лекарствата 
на САЩ (USFDA): 21CFR 178.3570 „смазочно масло, което може 
да влезе в контакт с храни”. Намалява триенето и износването. 
Отлична антикорозионна защита за черни и цветни метали. 
Продуктът може да се нанесе с четка или валяк, или посредством 
стандартни пистолети за грес.  
Опаковка: Пластмасови кофи от 3.7 и 19 литра, варели от 208 литра

 EcoLine® Устойчива грес
Биоразградима грес, формулирана  с масло от естествени 
семена. Притежава мощна комбинация от качества и осигурява 
смазване, отстраняване на влагата и антикорозионна защита. 
Устойчивата грес EcoLine може да предпази лагери и други видове 
съоръжения от корозия по време на тяхната дейсност или по 
време на поддръжка и ремонт,  без да се вреди на околната среда. 
Изключителна адхезия и водоустойчивост. Показател за висок 
вискозитет при широк температурен диапазон. Биоразградим, когато 
попадне в околната среда. Висока точка на възпламеняване, което 
предпазва от възникване на пожари. Предпазва/смазва зъбчати 
колела.  Дългосрочно покритие при предпазване на открито
 Опаковка: Пластмасови кофи от 19 литра, варели от 208л
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 EcoLine® Продукт срещу ръжда
Биоразградимо временно покритие на основата на соеви 
метил естери и разработено за приложение при сурови 
външни и морски  условия и при  висока влажност. Осигурява 
отлична анткикорозионна защита. 
Опаковка: Бутилки от  0.47 литра, кофи от 19 литра, варели от  
208 литра, в торби и насипно.

 EcoShield - Е козащитна хартия и многопластов картон 
Направена от висококачествена рециклирана хартия. Хартията 
и многопластовият картон съдържа защитно покритие, 
което намалява влагата на нива сходни с многопластовата 
и восъчната хартия. Напълно рециклируема. Отговаря на 
изискванията на Агенцията по храните и лекарствана на САЩ 
(FDA)  и Америкаснкото министерство на здравеопазването и 
социалните услуги (USDA) за пряк и непряк контакт с храни. 

 Екоспрей® VpCI-238
Предпазва електронни и електрически контакти и компоненти. 
Мултифункционална формула, кояот осигурява тристранна 
защита: многостранна антикорозионна защита на металите, 
антистатично и почистващо действие. Корозионен инхибиращ 
спрей, който осигурява сух, ултрафин, защитен филм. Прилага 
се при затворени пространства върху електронно оборудване 
и компоненти. Не променя електрическата устойчивост, 
магнитните и топлинни свойства. 
Опаковка: Бутилки от 0.47 литра в един кашон.

 Екоспрей® VpCI-325
Замества маслата с естествени, биоразградими лубриканти и 
корозионни инхибитори. 

 Екосрей® VpCI-389
Покритие на водна основа за неръждаема стоман, стомана и 
алуминий.  

 EcoWeave® VpCI Тъкан Полиетилен
Прозрачен VpCI филм разработен за приложение, където има 
нужда от допълнителна здравина и усточйивост от скъсване.  
Одобрен от Агенцията по храните и лекарствана на САЩ 
(FDA). Подлежи на рециклиране. 
Опаковка: Размери по поръчка.

 EcoWorks® Фолио
100% сертифициран биоразградим, органичен продукт, 
съгласно Американският национален институт по стандартите  
(ASTM) D6400. По-устойчив от 
EcoFilm.
Опаковка: Размери по поръчка. Торби и листи.  

 ElectriCorr® VpCI-238/239
Мултифункционална формула, която осигурява тристранна 
защита: Многостранна антикорозионна защита на металите, 
антистатични и почистващи качества. Антикорозионен спрей, 
който осигурява сух, ултрафин, защитен филм. За приложение 
в затворени пространства върху електроннио оборудване 
и компоненти. Не променя електрическата устойчивост, 
магнитните и топлинни свойства. Отличен за почистване на 
масла, мръсотия и други замърсители. Ефективен инхибитор 
на галванична корозия за повечето метали и сплави, които 
обикновено присъстват в електрическите и електронните 
приложения, като алуминий, мед, калай и черни метали.  
NSN 6850-01-413-9361. VpCI-239 е версия на VpCI-238 за 
приложение на открито.  
Опаковка: 19 литра и варели от 208 литра.

 ElectriCorr® VpCI-248
Незапалим почистващ препарат с ниско съдържание на 
Летливи органични съединения(VOC) за електронни и 
електрически контакти и компоненти, съдържащ дълготраен 
корозионен инхибитор. За употреба на закрито. 
Опаковка: Метални  кутии от 340 грама, 6 кутии в един кашон.

 ElectriCorr® VpCI-286
Непроводимо акрилно покритие, което съчетава отлична 
устойчивост на влага и корозия с патентования парна фаза 
корозионен инхибитор на  технологията Cortec. 
Опаковка: Аерозолни флакони от 312 грама, туби от 19 литра, 
метални варели от 208 литра, в торби и насипно. 

 ElectriCorr® EnviroSafe Контактен почистващ препарат 
Алтернативен вариант на продуктите на на флуорокарбонова 
основа HCFC-141B. Продуктът е незапалим, не е проводник 
и без остатъци. Бързо се изпарява и е безопасен за повечето 
повърхности. 
Опаковка: Аерозолни флакони от 425 грама. 

 ElectriCorr® Универсален контактен почистващ 
препарат 
Този продукт не съдържа никакви флуорокарбонати  (HCFC), 
безопасен е за пластмасите, без никакви остатъци, бързо 
се изпарява и не е проводник.  Отстранява леки органични 
натрупвания. 
Опаковка: Аерозолни флакони от 255 грама, кофи от 19 
литра, варели от 208 литра.

 G-6 Корозионен инхибитор
Корозионен инхибитор за защита на мед, месинг и сребро. 
Бензинотриазол (BTA), разработен за директна обработка, 
за циркулиращи охладителни системи, антикорозионни 
покрития и приспособления за почистване.
Опаковка: Варели от 45.4 кг.

 G-29 Корозионен инхибитор за мед, месингови сплави 
, бронз и черни метали. Първоначално разработен за 
металообрабоващи течни формули и смазочни масла. 
50% разтвор на толилтриазол в алканоламин. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-109 Течна добавка на маслена основа за 
многостранна защита на металите за приложение 
в разтвори и някои покрития на водна основа. 
Препоръчваното ниво на употреба е от 1 до 3% от теглото 
на маслото.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-110 Течна добавка
Разтворим органичен корозионен инхибитор, който се 
препоръчва да бъде използван за разтворими покрития и за 
някои покрития на водна основа.  Препоръчваното ниво на 
употреба е от 1 до 3% от теглото на водата.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-112 Течна добавка
Добавка на водна основа , която повишава устойчивостта на 
корозия във водни системи. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-118 Течна добавка 
Добавка на водна основа , която повишава устойчивостта на 
корозия във водни системи. 
Опаковка: Туби от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-119/M-119LV Течна добавка 
Антикорозионна добавка на водна основа, за производство 
на покрития на водна основа. Осигурява контактна и 
изпарима антикорозионна защита на черни и цветни метали. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 M-121 Полиетиленова добавка
Антикорозионна Еластомерна смес добавка за производство 
на полиетиленово фолио за многостранно предпазване на 
металите от корозия и със изсушаващо действие. 
Опаковка: Gaylord, 364 кг.

 M-124 Полиетиленова добавка
VpCI Еластомерна смес за полиетиленови матрици.
Опаковка: Gaylord, 364 кг.

 M-126 - Патентован
Еластомерна смес за пресовано фолио като полиетилен с 
ниска плътност (LDPE), линеен полиетилен с ниска плътност 
(LLDPE) и полиетилен с висока плътност. 
Опаковка: Gaylord, 364 кг

 M-138 Каучукова добавка/M-138C
Добавка под формата на прах за синтетични еластомери и 
естествен каучук. Версията 138C е с повишена защита на 
чугун и алуминий. 
Опаковка: Цилиндрични контейнери 22.7 и 45.4 кг.

 M-150 Добавка за мастило
VpCI добавка за печатарски мастила. Разтворима на водна 
основа. 
Многостранна защита на металите. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 M-151
Добавка за мастило, която осигурява многостранна VpCI 
защита на металите върху опаковъчни материали от хартия 
или фолио.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, в 
торби и насипно. 
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 M-165 Добавка за покрития
VpCI добавка за амино и полиамидни компоненти на епоксидни 
покрития. Защита на черни метали и техните сплави. 
Опаковка: Кофи от 19 литра,  варели от 208 литра.

 M-166 Добавка за покрития
VpCI добавка за покривни течни системи водна основа. 
Предпазва черни метали, алуминий и подцинковани метали. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, варели от 208 литра.

 M-168 Добавка за покрития 
VpCI добавка за течни покрития, система на маслена  
разтворима основа. 
Опаковка: Кофи от 19 литра,варели от 208 литра.

 M-235 Добавка
Антикорозионна прахообразна добавка за мед и медни сплави, 
както и други червени метали.  
Опаковка: Кофи от 19 литра,  варели от 208 литра и насипно. 

 M-236 Добавка
Течен корозионен инхибитор особено за масла и разтворими 
продукти. Осигурява антикорозионна защита на черни и цветни 
метали, но е ефикасен и при червените метали. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра и 
насипно. 

 M-238 Добавка 
Смес от контакт и парна фаза инхибитори на разтворима 
основа, разработена за да осигури многостранна защита 
на металите по време на действие, когато са в режим на 
изчакване. M-238 е много ефикасен инхибитор, когато се 
прибави към ароматни, парафинови, нафталинови съединения.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, в 
торби и насипно. 

 M-240 Добавка
Корозионен и нхибитор срещу бързото разпространение на 
ръждата за бои на водна основа, добавки, асфалтови смеси, 
тенчости и други. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, в 
торби и насипно. 

 M-370 Добавка на водна основа
Добавка за многостранна защита на металите за течности, 
смазочни масла и почистващи препарати за обработка на 
металите на водна основа, по време на производствени 
процеси.  Предлага се в метални характерни версии.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, в 
торби и насипно. 

 M-380
Корозионен инхибитор на водна основа, разработен за 
употреба с карбоксилатно акрилни или стирен акрилни 
кристални структури. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, в 
торби и насипно. 

 M-381
Корозионен инхибитор на водна основа , използван най-
ефективно с карбонизирани акрилни или стирен акрилни 
кристални структури. Съчетава мощното действие на M-380, 
M-119LV, и на инхибитор срещу бързо разпространяваща се 
ръжда. Не съдържа нитрити у амоняк. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра, в 
торби и насипно. 

 M-415 Добавка 
Добавка с парна фаза корозионен инхибитор за системи на 
разтворима и водна основа.  одобрен от Агенцията по храните 
и лекарствата на САЩ за непряк контакт с храни 
Опаковка: полиетиленови цилиндрични контейнери от 45 кг.

 M-435 Добавка за покрития
VpCI добавка на водна основа за водни покрития или смеси. 
Защитава черни и цветни метали. Предпазва от бързо 
разпространяваща се корозия. 
Опаковка: Туби от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-529 Добавка за масла и лубриканти 
Корозионен инхибитор на маслена основа за смазочни масла 
за бензинови и дизелови двигатели, хидравлично смазване и 
други действащи системни масла. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра и 
насипно. 

 M-530 Добавка за хидравлични и трансмисионни 
масла 
Корозионен инхибитор на маслена основа, който съдържа 
емулгатор за употреба в хидравлични и трансмисионни 
масла. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра и 
насипно. 

 M-640/640L Добавка за антифриз
Антикорозионна добавка за водни и етилен гликолови 
двигателни топлообменни течности. Предпазва черни и 
цветни метали. Преминава теста на GM за автомобилни 
стъкла ASTMD-1384.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра и 
насипно. 

 M-645 Добавка за вода/масло
Антикорозионна добавка за приложение със солена вода.
Особено ефикасна в баластни резервоари и офшорни 
платформи, които съдържат морска вода, както и за 
хидротестване.  
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-5120 Добавка за покрития за фино фолио и блистер 
опаковки, Патентована
Антикорозионна добавка  на овдна основа за топли 
запечатващи покрития
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 M-5365 Добавка за покрития
Разтворима добавка за неводни покрития или смеси. 
Предпазва черни и цветни метали.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 MilCorr™ VpCI Термо-Свиваемо  фолио, Патентовано 
Комбинирано фолио, съдържащо пакета от основни добавки  
Cortec мултиметлани парна фаза корозионни инхибитори 
(VpCI), добавки за предотвратяване на възпламеняването 
UV (ултравиолетови) инхибитори. Дебелина на филма 250 
микрона
Опаковка: Предлага се на листи и в ролки.

 S-5 Овлажняващо вещество за водни и неводни 
системи. Специално формулирано за употреба в съчетание 
с Cortec®
водно разтворими и маслено развторими инхибиторни 
системи.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 S-7 Кислороден пречиствател
разработен да предпазва бойлерни системи от корозиоя 
предизвикана от кислорода (не съдържа хидразин) 
Опаковка: Разфасовки от 2.27 кг, 22.7 кг, 45.4 кг.

 S-10 Кондензатек корозионен инхибитор/S-10F
Предназначен за охладителни системи, действащи 
кондензатни линии  в бойлери и и др.(версия F е одобрена 
от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ).
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 S-11 / S 11 Органична добавка
Добавка за киселинни системи като промишлени 
почистващи разтвори и горещи киселинни вани.  Предпазва 
металите от увреждането от киселините.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 S-14 Продукт за предпазване от котлен камък 
Основната цел на продукта е предпазване от котлен камък. 
Незапалим и нетоксичен. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 S-14 Био, В процес на патентоване
Биоразградим продукт за пречистване на водата. S-14 
Bio е изключителен екологично чист продукт, създаден 
за охладителни кули и други отворени, циркулиращи 
охладителни системи.  S-14 Bio е рядка комбинация 
от мощен инхибитор срещу котлен камък и отличен 
антикорозионен инхибитор на металите. Състои се от 
нетоксични, неопасни и биоразградими съставки. Основният 
компонент на продукта е естествен полимер с ниско 
молекулно тегло. Предпазва редица метали, включително 
галванизирана стомана, мед, алуминий и черни метали.
Опаковка: Разфасовки от 2.2 кг , 22.кг, 45.4 кг.
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 S-15 Добавка за обработка на индустриални бойлери 
Този продукт  е съчетание от кислороден пречиствател и 
органични неутрализиращи амини. Формулата е специално 
разработена за бойлери със средно и високо налягане. 
Тази комбинация подобрява контрола върху  корозията  по 
два начина. Първо, всички налични видове киселини се 
неутрализират и нивото на рН се увеличава, което прави 
кондензата по-малко корозивен. Второ, кислородния 
пречиствател/ пасиватор реагира по-бързо в алкалната 
среда, поддържана от амините, отколкото при по-ниски нива 
на рН при традиционните продукти. S-15 осигурява отлична 
пасивация, висока подвижност, термична устойчивост и 
ниска токсичност. S-15 не оставя твърда утайка в котелните 
системи и спомага да се осигури високо качество на 
парата. Температурно устойчив. • Ниска токсичност - не 
съдържа съединения на основата на хидразина. Намалява 
наслагванията на ръжда в котела.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра.

 S-16 Анти-пяна агент
Вещество против пяна за водни и неводни системи. Специално 
подбран продукт за употреба в комбинация с инхибиращите 
системи на водна и маслена основа на Cortec®.  Устойчив на 
влияние на киселини и алкали. 
Не съдържа силикон. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-20 Течност за намаляване на вискозитета
Водна/разтворима смес, изпозлвана за бързо намаляване на 
вискозитета на покритията на водна основа. Препоръчва се 
при регулиране воскозитета на VpCI-376 и VpCI-386.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-25 Течност за намаляване на вискозитета
Разтворима смес, изпозлвана с редица продукти на Cortec® за 
намаляване на вискозитета. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-41
Антикорозионна измивна добавка за водни и неводни системи 
формулирана за употреба в съчетание с почистващи водни и 
разтворими системи на Cortec.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-42 Активатор/Ускорител
S-42 е разработен като добавка за новите смеси на VpCI-422, 
за да реактивира и ускори тяхното действие. 
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-49 Добавка за горива
Смес от разтвори, пластификатори , повърхностно активни 
съставки и емулгатори за приложение в горива клас #2, #4, #5 
и #6.
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-69 Добавка за пречистване на вода
Добавка за пречистване на водата, която съдържа неповторима 
комбинация от контактnи и изпарими корозионни инхибитори. 
Предпазва черни и цветни метали от корозия и е отличен 
заметсител на вещества на основата фосфонати и/или нитрити. 
Предлага се в течен и прахообразен вид. Икономичен: прилагат 
се малки дози. Лесно разтворима във вода течност за лесно 
приложение
Опаковка: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 литра. 

 S-70
Икономичен, ефикасен и безопасен за околната среда 
антикорозионен инхибитор в течен вид, който е с отлични 
защитни качества при ниски концентрационни нива. Одобрен от 
Министерството на замеделието и храните на САЩ
(USDA) като добавка към питейната вода. 
Опаковка: Течност: Кофи от 19 литра, метални варели от 208 
литра, в торби и насипно. 
Прах: Кутии от 2.2 кг, 22.7 кг и варели от 45.3 кг.

 S-111
Прахообразна  добавка за водни алкалинови почистващи 
препарати, която осигурява отлична защита срещу бързо 
разпространяваща се Корозия при ниски нива на концентрация 
на части в работен процес. Продуктът е идеален за почистване 
на метали в електрониката, алуминий и железни сплави.  S-111 
може да се нанесе ръчно, чрез ултразвук и под високо налягане. 
Подходящ за употреба в почистващи препарати без отмиване.
Опаковка: Предлага се в разфасовки от 23 кг, 223
кг и насипно.
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Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук се основават на направени тестове , 
които Cortec® Corporation счита за надеждни, но точността и изчерпателността не са гарантирани.

Cortec® Corporation гарантира Cortec® , че продуктите нямат дефекти до доставянето им до клиента. 
Задължение на Cortec Corporation по повод тази гаранция се ограничава до подмяна на продукт,който се окаже 
дефектен. За да бъде подменен продукта по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec® Corporation за 
съответния дефект в рамките на шест месеца след транспортирането му до клиента. Всички транспортни 
такси по подмяна на продукта са за сметка на клиента. 

Cortec® Corporation не отговаря за повреда или загуба на продукта, възникнали по време на употребата му. 

ПРЕДИ  УПОТРЕБА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИ ДО КОЛКО ПРОДУКТА Е ПОДХОДЯЩ ЗА 
СЪОТВЕТНАТА ЦЕЛ И ДА ПОЕМЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД ТОВА.  
Описания и препоръки, които се съдържат в този текст няма да имат никаква сила и ефект, освен ако не 
са под формата на писмен документ, подписан от служител на Cortec® Corporation.

ГОРЕПОСОЧЕНАТА  ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ, 
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВСЯКА 
КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ КАТО ТАКАВА ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛНА ЦЕЛ.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC CORPORATION НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

За повече информация във връзка с Cortec® VCI(парна фаза корозионни инхибитори)  посетете нашият уебсайт на адрес:                     
CortecVCI.com и CortecMCI.com

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Vision Commitment Solutions (ISO 9001 Certified)

World Class Product Offerings
An innovative producer of leading edge products.

World Class Customer Service
A positive, long-lasting impression through every link of our com-
pany.

World Class Environmental Commitment
 Cortec® commits to continued development of processes and products 
that are useful, non-hazardous to the environment, and recyclable 
whenever possible.

An Ethical and Respectful Company Culture
 Respect and treat our colleagues, customers, and vendors as we 
would our own family members.

Environmental (ISO 14001 Certified)
Cortec’s strong  environmental concern is demonstrated in the design and manufacturing of products that protect materials of all kinds 
from environmental degradation. A strong commitment to produce recyclable products made from sustainable resources has been and 
will be our future policy. Напечатано на рециклиеруема хартия
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