
  
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-329 D е готов за употреба антикорозионна 
защита на масленна основа.  
VpCI-329 D осигурява отлична защита на метали 
в закрити и открити условия.  
VpCI-329 D защитава в два оригинални начини.  
образува слой върху металната повърхност 
който прилепва здраво към метала, в 
допълнение към този защитен слой, VpCIs 
изпарения, са разтилат  във  въздуха над 
маслото,тези изпарения кондензират и 
електрохимично формират защитна бариера 
върху повърхностите без директен контакт с 
маслото.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Ефективна защита  дори при неблагоприятни 
условия с 100% относителна влажност на 
въздуха и при наличие на корозивни видове като 
хлориди, сероводород и други серни съединения  
• Висока температура на запалване 
• Не съдържа опасни хромати, нитрити или 
фосфат  
• Осигурява универсална защита корозия на 
черни и цветни метали  
• нетоксични и термично стабилен, предоставяне 
на дълготрайни контакт и защита пари фаза на 
корозия  
• VpCI-329 D е специална версия на VpCI-329, 
който е разреден 1:9 и е готова за употреба  
 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
VpCI-329 D може да се нанася с пръскане, 
топене, четка  или валяк върху металните 
повърхности.  
VpCI-329 D е чудесeн за защита на метални 
части, които изискват тънък слой защита за  
по-нататъшна обработка или превоз като 
отливки,заготовки,рулони ламарина и др.. 
  
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид   Жълто Кафява течност  
Преносител   Леко нафтенови масло  
Покритие   (24-36 m2 / л)  
Бреме за съхнене  Остава лепкав 
Дебелина на слоя  (25-37.5 микрона)  
Слой Тип   Мазен  
Температура на запалване (146 ° С)  
Не-летливо зудържание       87-97%  
Миризма  нефтена 
pH   9-10 (1% във вода) 
Премахване   нефтен разтворител /  

алкални (VpCI-416 / 419)  
Плътност   (0.87- 0.90 кг / л)  
 
 
 
 
Пакетиране и съхранение  
VpCI-329 D е пакетиран в (19 литра) пластмасови 
кофи, (208 литра) метални варели и насипни 
товари.  
VpCI-329 D трябва да се съхраняват запечатани. 
Разклатете преди всяко използване.  
Срокът на годност е 24 месеца, в запечатани 
контейнери.  
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      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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