
   

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI ® -327 е готов за употреба инхибитор на 
корозия  на масленна основата , който защитава 
по два оригинални начина.  
Първо VpCI ® - 327 образува слой върху 
металната повърхност който прилепва здраво 
към метала, в допълнение към този защитен 
слой, VpCIs изпаренията, са разтилат  във  
въздуха над маслото,тези изпарения 
кондензират и формират защитна бариера на 
повърхностите без директен контакт с изделието. 
Комбинираното действие предоставя пълна 
защита на вътрешните части .  
 
В допълнение VpCI ® -327 е отличен продукт за 
премахване на пръстови отпечатъци от 
металната повърхност, който оставя  
почистената повърхност, защитена от ръжда. 
VpCI ® - 327 е много икономичен, поради 
високото му повърхностно покритие.  
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• VpCI ® - 327 Извършва ефективно защита дори 
при неблагоприятни условия с 100% относителна 
влажност на въздуха и при наличие на   
корозивни хлориди  
• Водоотблъскващи свойства  
• Отговаря на вонен стандарт MIL-C-15074 Е  
• Отговаря на вонен стандарт MIL-C-81309 Е  
• Не съдържа опасни хромати, нитрити, фосфати  
, сулфонати или калциеви съединения  
• Високи проникващи свойства  
• Използва най-добрите петролни дестилати, 
като носители  
• Преминава  през филтър с  размер 1 микрон  
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
VpCI ® -327 може да се използва за защита на 
алуминий, алуминиеви сплави, цветни метали, 
мед и сплавите му.  
Устойчив слой с  дебелина (по-малко от 20 
микрона)сигурява защита от корозия до 24  
месеца.  
VpCI ® -327 могат да се полагат чрез потапяне, 
пръскане или намазване на почти всички  етапи 
на производството, съхранението или  
спедицията.  
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ  
• Черни метали  
• Алуминий,  
• Алуминиеви отливки 
• Алуминиеви сплави  
• Мед и медни сплави  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид             Леко жълта течност  
Пламна температура  (71 º C)  
Не-летливи вещества  36- 47%  
рН     8.5-9.5 (1% воден)  
Плътност     (0.81-0.84 кг / л)  
 
 

 
 
 
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI ® -327 се предлага в (19 литра) кофи,  
(208 литра) метални варели, и насипен вид.  
Срока на годност е 24 месеца в плътно  
затворен съд.  
Мин. температура на съхранение: (-18 º C)  
Макс.температура на съхранение:  (49 º C) 

       
 
 
 
 
 
 
      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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