• Уникална действие в парова фаза, защитава
трудно достъпни повърхности
• Лесно се отстранява ако е необходимо
• Без нитрити и фосфати и свободни естери
• Незапалим
• Идържа на ASTM D-4627-86 (Тест метод за корозия
на чугун за Водоразтворими металообращи течности)
с 2% от теглото

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-344 е концентрирана антикорозиона
течност и металообработваща смазка за мокри
процеси като, отвръщане ,закаляване на
поцинкована и студено валцувани стоманени,
трудни за производство метал щанци, телени
въжета, тръбни продукти и машинни части.
VpCI-344 е на водна основа използва парова
фаза инхибитор на Корозия (VpCI) технология за
максимална защита.
VpCI-344 защитава много добре, металните
повърхности, дори и на трудно достъпните
области на отливки и щамповани детайли.
Когато се използва, както е указано, VpCI-344
защитава от корозия за срок до 2 години.
VpCI-344 е прозрачен когато е разтворен във
вода. Ако е необходимо, този продукт може да се
отстрани с алкални почистващи препарати.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Водоразтворим, щадящ околната среда и
безопасен за прилагане
• Предотвратява флаш корозията на студено
валцовани стоманени
• Много стабилен в твърда вода
• Не влияе да фрикционните характеристики
• Удължава срока на годност на крайния продукт
• Не запушва филтриращите системи
• Образува хидрофобен слой
• Образува прозрачен, сух слой, който прави
изделието по привлекателно

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Мокро закаляване
• Защита на горещо и студено валцовани и
подцинковани стоманени
• Охладител
• Добавка за отвръщане
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛ
• Горещо валцовани стоманени
• Студено валцовани стоманени
• Подцинкована стомана
• Въглеродна стомана
• Неръждаема стомана
• Алуминий
• Мед
ПРИЛАГАНЕ
VpCI-344 нанася с потапяне или пръскане върху
стоманената повърхност.
Добави VpCI-344 във вода, както следва:
Мокро закаляване на стомана:
1 част концентрат за 20-40 части вода
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид
Прозрачна тъмно
кехлибарена течност
Тип Покритие
Сухо прозрачно
Не летливо съдържание 45-50%
рН
8.5-9.5 (Чист)
Плътност
(1.04-1.07 кг / л)

Пакетиране и съхранение
VpCI-344 се предлага в (19 литра) пластмасови кофи,
(208 литра) метални варели, насипни товари.
Продуктът трябва да бъдат запечатани и съхранявани
в топъл склад за да се избегне замръзване.
VpCI-344 има срок на годност от 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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