ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
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.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-322 концентрат на масленна основа е добавка
за защита от корозия на смазочни или хидравлични
масла.
VpCI-322 осигурява отлична защита при закрити и
открити условия. Първо, маслоразтворимата
антикорозионна добавка образува устойчив слой
върху метала и контактно го защитава от корозия и в
допълнение към това VpCI-322 излъчва
антикорозионни пари във въздуха над маслото.
Тези VpCI пари придават допълнителна защита на
металните повърхности против корозия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита от корозия на черни и цветни метали
• Не съдържа опасни барий, хромати,
нитрити или фосфати
• Висока температура на възпламеняване
• Ниска степен на токсичност и термично стабилен,
като предоставя дългосрочна контактна и парова
защита от корозия
• преминава през филтър с размери 5 микрона
• Може да се използва в хидравличните приложения
• Осигурява защита в присъствие на хлориди
• Когато се добавя в концентрация от 5 до 10% към
хидравлични течности, не влияе на течливоста и
вискозитета при ниски температури
• Съвместимост с повечето минерални и синтетични
масла
• Подходящ за работа при постоянна и епизодична
екплоатация

Резервоари, скоростни кутии, диферанциали складирани или изпращани сухи:
Напръскайте кухина с VpCI-322 концентрат с
помощта на пистолет 1 литър за (1.1 m3) от
затворено пространство.
Продукти пристигат без ръжда и готови за употреба.
Обслужването поради корозия се намалява, което
води до значително спестявания за производителя.

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ
• Карбонова стомана
• Неръждаема стомана
• Подцинкована стомана
• Кадмий
• Магнезий
• Алуминий
• Сребъро
• Месинг
• Мед
• Цинк

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид тъмен Кехлибарена течност
Устойчивост на корозия До 24 месеца
Покритие (31-34 m2 / л)
Дебелина (12,5-25 микрона)
Вид покритиеМазно, парафиново
Точка на възпламеняване(> 100 ° С)
Не-летливо съдържание90-99.5%
Метод на премахванеНефтени разтворители
Алкални препарати от
(VpCI-410 серия)
рН 8.5-10.0 (1% вод.разтв)
Плътност (0.89-0.91 кг / л)

СКЛАДИРАНЕ и Разфасовки
VpCI-322 е пакетиран в (19 литра) кофи,
(208 литра) метални варели ,
Палетни цистерни и насипно.
Продуктът трябва да бъде затворен плътно преди
складиране.
Срок на годност на VpCI-322 е до 24 месеца.

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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