ОПИСАНИЕ
VpCI-416 е концентриран биоразградим алкален
обезмаслител на водна основа с уникална защита
от флаш корозия. VpCI-416 може да осигури
корозионна защита за период до 6 месеца в
закрит склад.
разграждат въглеводородите, така че те могат да
бъдат отстранени с вода.
VpCI-416 може да се използва с водоструйки,
пароструйки, топилни вани и други почистващи
методи. В едно с отличните си почистващи
свойстваVpCI-416 е устойчив на твърда вода.
Докато повечето почистване продукти на
разположение на пазара днес са прости смеси от
повърхностно активни препарати, които са със
ограничена почистваща ефективност,
VpCI-416 предлага подобрено почистване плюс
многометална корозионна защита с една
операция, в резултат на на което реализирате
значителни икономии.
VpCI-416 има уникалната способност да
премахва нефт, грес, мазнини, нагари от горива,
машинни смазки и др..
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Силен химически обезмаслител с уникално
почистващо действие за отстраняване на
въглеводород депозити
• Осигурява временна многометална защита от
корозия
• Осигурява изключителна устойчивост на
пробивна корозия
• Не-токсичен, не-корозивен и не съдържа
nonylphenolethoxylates
• Осигурява отлично почистване при ниски
температури.
• Леко пенлив
• Ефективен при концентрации (1-3%)
• Устойчив на твърда вода
• Разтвора остава стабилен при замразяване и
размразяване.
• Удобрен от Американското министерсво на
земеделието

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Машини, замърсени с масла
• Почистване на метали покрити с временни
защитни масла или восъци преди боядисване
• Метални части, замърсени със смазки при
щацоване, изтегляне и др. операции.
• Почистване и консевация на цистерни и
резервоари при цухо складиране конценртация
(5-10%)
• Много-етапно почистване на части
ИЗПОЛЗВАНЕ
VpCI-416 може да се използва с водоструйки,
пароструйки, топилни вани и други почистващи
методи.
За силни замърсявания и защита от корозия:
1 част VpCI-416 за 5 -10 части вода.
Нормално почистване (миене на части):
1 част VpCI-416 за 10 - 40 части вода.
Леко чистене (изплакване):
1 част VpCI-416 от 40 – 150 части вода.
СЪСТОЯНИЕ
Външен вид
Мътно жълта течност
Времетраене при ползване 20 сек. До 5 минути
рН
11.5-12.5 (Чист)
Плътност
(1.03-1.04кг / л)
Температурни гранници
(10º-149ºC)
Не-Летливо съдържание 18-23%
BOD / COD> 0.6
ОПАКОВКА
VpCI-416 се предлага в (19 литра) туба,
(208 литра) варел, и насипно.
VpCI-416 е с 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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