ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VmCI-307 Прах,е мулти-метален инхибитор на
корозия предпазва черни и цветни метали от корозия
в недостъпни повърхности и вътрешни пространсва.
VmCI-307 предоставя изключително ефективнa сухa
защита на металите в затворени пространства.
VmCI-307 се изпарява и полепва върху всички
метални повърхности, като достига всички площи,
включително и във вътрешни кухини.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 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
• Ако VmCI-307 слоя е нарушен от влага или при
кратко отваряне на затвореното пространство, слоя
се самовъзтановява след затварянето на
пространството
• Малка или никаква подготовка на повърхността
преди полагане
• Лесен за прилагане
• VmCI -307 слоя не е нужно да бъдат отстранен
преди допълнителна обработка или употреба на
изделието
• Много лесно се отстранява при необходимост с
въздух или вода
• VmCI-307 слоя не пречи на работата на
механичните компоненти на защитеното устройство
• Осигурява многометална защитата
• Отговаря на военнен стандарт MIL I-22110C
ПРИЛОЖЕНИЯ
• Защита на двойни дъна на нефтени цистерни
• Тръбни конструкции, тръбопроводи и съдове
• Вътрешните повърхности на компресори, турбини,
двигатели, резервоари, котли и топлообменници
• Суха защита на спрени охладителни системи
• Защита на съоръжения след хидротестове

• Кухини и помещения на борда на кораби, баржи,
офшорни платформи, пречиствателни станции,
язовири и др
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VmCI-307 в суха форма на прах чрез разпръскване
След прилагане, затворете плътно всички отвори.
Прахоразпръскването се постига лесно на ръка ,с
малки преносими прахоразпръсквачки или чрез
използване на въздушен пистолет и чашка за
пясъкоструене. Големи, конвенционални
пясъкоструйни системи могат да бъдат използвани.
VmCI-307 могат лесно да бъдат отстранени чрез
използване пистолет с въздух или водата чрез
изплакване.
ДОЗИРОВКА
Предпазва 1 м3 със (300-500 g/m3) на вътрешното
пространство.
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ
• Въглеродна стомана
• Неръждаема стомана
• Подцинкована стомана
• Чугун
• Мед
• Месинг
• Алуминий
• Сребро
• Ламарина за консервени кутии
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид Бял до почти бял прах
рН
6-7 (1% воден)
Разтворимост във вода при 20 ° C <1%

РАЗФАСОВКИ и съхранение
VmCI-307TM се предлага в (2.3 кг), (23 кг) и (45 кг)
опаковки.
Да се съхранява в запечатан контейнер в сух склад.
Да се избягва пряко излагане на слънчева светлина
и температура по-висока от(65 ° С).
Срока на годност е до 24 месеца.
VmCI-307TM Прах
Корозионна Защита на Прах за Мулти-Метали

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