ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Съдържа инхибитори във вид на пари , които
осигуряват мултиметална защита от корозия.
• Тънк слой, който не уврежда околната среда
при употреба.
• Готови за употреба.
• Защита е бърза, удобена за прилагане и лесена
за отстраняване, ако е необходимо.
• Дава до 12 месеца защита на закрито.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-337 е готов за употреба воден инхибитор на
корозия за употреба на закрито. Изпаренията на
VpCI-337, се разтилат във въздуха над метала,
кондензират и електрохимично формират
защитна бариера върху повърхностите.
VpCI-337 се използва за защита на ръбовете
рулони и пачки ламарина или чрез пръскане в
помещения, резервоари, контейнери,
опаковки и др. Тези трудо-спестяващи операции
използват минимално количество от продукта за
защита на големи площи или обеми.
VpCI-337 е ефикасен върху черни метали, както
и алуминий и галванично третирани стомани.
VpCI-337 с успех осигурява защита на основните
метали в металообработващата и опаковъчната
промишленост.
Продукти, защитени от VpCI-337 са винаги готови
за употреба.
Не са необходими обезмасляване или
премахване от крайния потребител.
Металът ще запази чиста, без ръжда
повърхност.
Доказано е че тънкия защитен слой не пречи на
боядисването,проводимоста, външния вид или
друго важно свойство на металите и сплавите.

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Защита при производственни процеси
• Защита на ръбове на рулони и пачки ламарина,
• Двойни стени на резервоари, контейнери,
• Пръскане
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид
кехлибарена течност
Преносител
Вода
Разход
(23-46 m2 / л)
Вид покритие
мек слой
Дебелина на слоя (6.3-12.5 микрона)
Температура на запалване (121 ° С)
Температура на замръзване (0 ° С)
Не-летливо съдържание
27-31%
рН
8.2-8.8
Тегло
(1.04-1.05 кг / л)
Забележка: Продуктът може да стане
непрозрачен след няколко дни.

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ
• Горещо / студено валцовани стомани
• Силиконовата стомана
• Неръждаема стомана
• Чугун
• Цинк
• Алуминий
ПРИЛОЖЕНИЯ
Манипулиране:
Напръскайте VpCI-337 концентрат в контейнери,
кутии, каси и покрити пакети в размер на
(0.4 литър) за всеки (1.4 m3) от затворено
пространство.
Напръскайте кашони, дървени палети,
дунапрени и други материали за опаковане.
Винаги пръскайте VpCI-337 равномерно в
затвореното пространство за да позволите
директен достъп
на изпаренията бърху металните повърхности за
да бъдат защитени.

Приготвяне на продукта:
Разбърква се добре, ако се е утаил
Методи за контрол:
Рефрактометър, рН
Сух на пипане:
<45 минути
Почистване на продукта:
Използвайте сапун и вода за почистване на
оборудването.
Пакетиране и съхранение
VpCI-337 е пакетиран в (19 литра) пластмасови
кофи, (208 литра) метални варели и насипни
товари.
Срок годност е 24 месеца.
Минимална температура на съхранение: (0 ° С)
Максимална 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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