
      

 
ОПИСАНИЕ 
VpCI-325 е безопасено, лесно, готово за употреба 
растително масло / течност предназначена за обща 
защита от корозия в широка гама от приложения 
като: защитата на ламарина, кабели, тръби, фланци 
и други метални както и обработени части, оръжие и  
множество други продукти.  
VpCI-325, предпазва от корозия и работи като 
отличен лубрикант.  
VpCI-325 е ефективен дори при неблагоприятни 
условия  от 100% относителна влажност на въздуха и 
при наличие на такива корозивни елементикато 
хлориди, сероводороди и други серни съединения.  
VpCI-325 е биоразградимо растително масло.  
VpCI-325 образува слой върху металната повърхност 
и защитава по два начина: първо, масло-
разтворимия инхибитор на корозия който прилепва 
здраво към метала,второ: в допълнение към този 
защитен слой, VpCIs изпарения, са разтилат  във  
въздуха над масло,тези изпарения кондензират и 
формират защитна бариера на повърхностите без 
директен контакт с теченя продукт. Комбинираното 
действие предоставя пълна защита на вътрешните 
части .  
VpCI-325 също предоставя надеждна и пълна 
водоизместимост на металната повърхност за 

предотвратяване на корозия и бързо 
елиминиране на  влагата предизвикваща къси 
съединения.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Добър за околната среда  
• Осигурява универсална корозияонна защита на 
черни и цветни метали , поцинкована стомана, 
алуминий, месинг, мед, , цинк, кадмий и сребро  
• раздвижване на  ръждясали метални части, като 
ги прави лесно да се отстраними  
• Отговаря на вонен стандарт MIL-C-81309E  
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
VpCI-325 е отличен за:  
• Поддръжка  
• Смазване  
• Временно складиране – приснете тънко 
покритие върху  метални повърхности преди или 
след обработката им 
• Малки или сложни метални части – 1рез 
напръскване или потапяне 
• Общо третиране  - напръскате,намажете или 
потопете повърхности да бъдат защитени за срок 
до 24 месеца  
• Раздвижване на срърцащи предмети  
• Пушки ,Карабини и питолети  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид      светлокафява течност  
Вид поритие    мазно 
Темп. на  възпламеняване (77 º C)  
Премахване  Алкални препарати 

(VpCI-416/VpCI-419)  
  и разтворители  
Плътност   (0.82-0.84 кг / л)  
Не летливо съдържание  33-38%  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI-325 е опакован в Еко спрей 16 (473 мл),  (19 
литра) кофи, (208 литра) метални варели, и насипен 
вид.  
Продуктът трябва да се съхраняват запечатан.  
Разклатете преди всяка употреба.  
Срок на годност е до 24 месеца.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЩИТНИ СВОЙСТВА 
VpCI-325 измества вода толкова ефективно, като 
конкурентните  (RP) масла, като същевременно 
осигурява много по-добра защита срещу корозия.

 

 
 
 
 
 
 
 
      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  

 


