
      

 
 
VpCI-324 е финна проникваща смазка и  
антикорозионна защита за използване върху машини 
и части в санитарните зони ,дори  когато има 
докосване на смазаните части с хранителни 
продукти. VpCI-324 прониква бързо и раздвижва 
ръждясали механични елементи като 
оси,валове,водачи на машини както  и корозирали 
крепежи; болтове гайки,шпилки  и др. .  
VpCI-324 служи като отлична антикорозионна защита 
по време на тенологични спирания .  
VpCI-324 е оторизиран от USDA за използване в  
категория Н -1. Категория H-1 смазочни материали са 
подходящи за използване  където може да има 
случайни контакти с хранителни продукти.  
VpCI-324 също съдържа изключително ефикасен 
анти-бактериостатичен  консервант. Това консервант 
забавя растежа на бактериите, които често се срещат 
в конвенционалните смазочни материали  
използвани в хранителн-вкусовата промишленост.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• USDA H-1 смазочни материали са подходящи за 
използване  където може да има случайни контакти с 
хранителни продукти в месопреработването, 
птицепреработването, както и в производството на 
напитки и други храни. 
• Бързо раздвижва корозирали части  
• Предпазва метала от корозия  
 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
VpCI-324 е многофункционална, H-1 финна 
проникваща смазка и  антикорозионна защита. 
VpCI-324 е особено ефективна като  
проникваща масло в хранително-вкусовата 
промишленост.  
VpCI-324 прониква бързо и раздвижва ръждясали 
механични елементи като оси,валове,водачи на 
машини както  и корозирали крепежи; болтове 
гайки,шпилки  и др. 
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид   Ясно безцветна течност  
Плътност   (0.847 кг / л)  
USDA клас  H-1  
Кин. вискозитет-ASTM D-445 CST  при  40 ° C  

13  
Вискозитет  - ASTM D-2161  
SUS @ 100 º F  71  
SUS @ 210 º F  36  
Точка на сгъстяване (ASTM D-97)  

(-29 ° С)  
Температура възпл.(182 ° С)  
Антикорозионни свойства при влага ASTM D-1748  

150 + часа  
Медна пластинка корозия ASTM D-130  
   1Б 
Повърхностно напрежение м/умасло и вода 
ASTM D-971   15.4 dynes на см  
Проникване в процеп между  метални 
повърхности в мм  

30 мин. ----- 24 мм 
20 часа ---> 130 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI-324 се предлага в (19 литра) кофи, (208 литра) 
метални варели, ВСИЧКИ течни и насипни товари.  
VpCI-324 се предлага и в сгъстен въздух аерозол, 
като  
 

 
 
 
EcoAir VpCI-324, (384 гр) бутилки.  
Продуктът трябва да бъдат запечатани преди 
началото на складирането.  
Разклатете Преди всяка употреба.  
Срока на годност на VpCI-324 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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