ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-347 е многофункционален инхибитор на
корозия / смазка , концентрат за тежка обработка
на метали . VpCI-347 превъзхожда масленните
антикорозиони. VpCI-347е идеален високо
производителен режим на рязане, фрезоване,
струговане, пробиване, шлайфане, изтегляне, и
други машинни операции.
VpCI-347 съдържа и смазочни антикорозионни
съединения и е изключително устойчиви на
гранясване от бактерии. Когато се използва по
предписание, VpCI-347 предотвратява корозионна
защита по време на инсталация, обработка,
съхранение и експедиране за период до 24
месеца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Без или малко дим и изгорели изпарения
• Леко пенлив
• Предотвратява корозии, причинени от хлориди,
агресивен промишлени газове и киселинни
атмосфери
• Изключително ефективен при висока влажност
на въздуха (лабораторни тестове
на стандартни студено валцувани стоманени не
показва признаци от корозия при 100%
относителна влажност след 2000
час., на ASTM D-1748)
• Осигурява отлично изтегляне, смазване и
мокрене под налягане

• Измества вода и масло от метални
повърхности, оставяйки тънък, прозрачен слой
• Икономичен (може да се разрежда до 1 част
VpCI-347 за 40 части вода)
• Защита на черни и цветни метали
• Лесен за отстраняване при нужда
• Не съдържа хлорни съединения, хромати, или
нитрити
• Елиминира почистване и проблемите свързани
с масленните антикиразиони
• Няма нужда от смазочни масла
• Не е нужно да се отстранява при заваряване
• Устойчив на гранясване от бактерии
• Образува прозрачен слой
• НАТО # 6850-66-132-6101
# 6850-66-132-6102
• NSN 6850-01-470-2740
• Отговаря на военен стандарт :
MIL-PRF 16173E (степен 1 & 2)
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Смазка за вицоко производсвенни процеси:
валцуване, изтегляне, екструдиране,
щамповане и рязане и др.
• В механична цехове и работилници
• Защита на горещо валцувани, студено
валцувани, поцинковани и
Алуминизирана стомана
• Хидростатични изпитания
• Защита от корозия на лагери, тръбопроводи и
тръбни части, кутии, щанцоване, профили и
рулони конструкционна стомана по време на
производсво, съхранение и
експедиция
• 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

МЕТАЛ ЗАЩИТЕНИ
• Въглеродна стомана
• Неръждаема стомана
• Мед

• Алуминий
• Чугун

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид
Кафява течност
Устойчивост на корозия
до 24 месеца
Вид покритие
не съхнещо
рН
10-11 (1% вода)
Температура на сгъстяване
(-6 ° С)
Премахване
Алкални препарати
(VpCI-410 серия)
Вискозитет
Плътност
Нелетливо съдържание

Почистване на продукта:
Използвайте сапун и вода за почистване на
оборудването.
Добави VpCI-347 във вода, както следва за:
Краткосрочна защита (1-6 месеца):
1 част концентрат за 20-40 части вода
Средносрочна защита (6-12 месеца):
1 част концентрат до 15-20 части вода
Защита до 2 години и / или лубрикант:
1 част концентрат до 10-15 части вода

7,000-13,000 CPS
(0.98-1.04 кг / л)
93-95%

ИЗПОЛЗВАНЕ
Приготвяне на Продукта:
Добави VpCI-347 във водата и разбъркай с
помощта на ел.бъркалка за боя. Разбърква се за
минимум 5-10 минути. VpCI-347 може да бъде
смесен по този начин в по-високи концентрации
(20-50%) и след това се добавя в по-големи
обеми вода.
Методи за контрол на решение:
Рефрактометър, рН
Препоръчителни разреждания:
Шлайф дискове
1:40
Изтегляне,Валцоване
1:30
Изправяне и рязане
1:40
ЦПУ
1:30 до 1:40
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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