
  
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-345 е първокласна концентрирана 
антикорозиона металообработваща течна 
смазка за трудни за производство метал 
щанци, тръбни продукти, телове и машинни 
части и др.  
Когато се използва по предписание  
VpCI-345 защитава много добре, металните 
повърхности,в производството,складирането и 
експортни пратки за срок до 24 месеца.  
VpCI-345 е предназначен за приложения в 
производството на метални изделия и 
полирани части които се нуждаят от 
контролирана корозионна и повърхностна 
защита. 
VpCI-345 може ефективно да бъде използван 
и като охлаждаща течност където е 
необходимо максимално охлаждане.  
VpCI-345 е по добър от петролните 
охладителни антикорозионни продукти. 
Неговите характеристики го правят идеален за 
процеси като изтегляне ,струговане, 
фрезоване, рязане, разпробиване, и много 
др.операции. VpCI-345 може да замени 
минералните и полу-синтетични масла когато 
има изисквание максимално покритие и 

корозионна стабилност. VpCI-345 е издръжлив на 
бактериални атаки,Живота на продукта е същия и дори 
по дълъг от подобни машинни течности 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Уникален в парна фаза инхибитор на корозия на 
трудно достъпните места в отливки и други метални 
изделия. 
• Отлични намокрящи свойства 
• Икономичен :VpCI-345 може да се разрежда с до 40 
части вода 
• Защитава черни метали, алуминий и цинк 
• При неоходимост, лесен за отстраняване с алкални 
почистващи препарати като (VpCI-410 серия) 
• Не съдържа запалими разтворители, намалява 
опасностите от пожар. 
• Не съдържа Хлорни съединения, Хромати, или 
Нитрити 
• Елиминира почистването и проблемите 
свързани с масленните антикорозиони. 
• Защита на части след приключване на 
металообработващи операции, като по този начин 
премахва необходимостта от допълнителни операции. 
• Стабилен на гранясване и устойчивост на 
бактериални атаки. 
• Издържа тест ASTM D 4627-86 (Корозия на чугун 
във Водоразтворими металообработване течности) 
2,5% от теглото 
• Може да се Заварява без премахване на слоя. 
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
• Смазка в процеси за механична обработка 
• Защита на горещо валцовани, студено валцовани, 
подцинковани и Алуминизирана стомана 
• Охладител за механична обработка на отливки, силно 
полирани части и други части, като предоставя добра 
защита между обработващи операции, и по-нататъшна 
обработка или сглобяване  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛ  
• Горещо валцовани стоманени  
• Студено валцовани стоманени  
• Подцинкована стомана  
• Въглеродна стомана  
• Неръждаема стомана  
• Алуминий  
• Чугун 
• Цинк 
 
 
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ  
 
Краткосрочна защита (до 2месеца): 

1 част концентрат за 20-40 части вода 
 

Средносрочна защита (от 2 до 23месеца): 
1 част концентрат за 10-20 части вода 

 
Дългосрочна защита (до 24месеца): 

1 част концентрат 4/10 части вода 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА  
Външен вид  Прозрачна жълто 

кехлибарена течност  
Тип Покритие   Сухо прозрачно 
Не летливо съдържание  32 - 38%  
рН     8.5-9.2 (Чист)  
Плътност   (1.05-1.08 кг / л) 
Премахване  Алкални препарати от 

серята VpCI-410 
 
Пакетиране и съхранение 
VpCI-345 се предлага в (19 литра) пластмасови туби, 
(208 литра) варели,  и насипно.  
Продуктът трябва да бъде плътно затворен и 
съхранявани в топъл склад за да се избегне 
замръзване.  
При тези условия VpCI-345 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  

 


