
 VpCI - 419 
  
ОПИСАНИЕ 
VpCI-419 е устойчив концентриран препарат за 
почистване и обезмасляване, разработен да 
посрещтне нуждите за онези, които се занимават с 
почистване на индустриални зони, петролни 
находища, търговко и морско оборудване. Днес на 
пазара има редица почистващи препарати, но малко 
са на брой онези, които са от висок клас като   
VpCI-419. Устойчивото действие на VpCI-419 се 
дължи на неговото химично естество, променяйки 
състава на натрупванията и правейки ги отстраними 
с вода. Този почистващ препарат има своеобразната 
способност да премахва трудни за отстраняване 
наслагвания, като тежки хидрокарбони масленни 
съединения, както и идустриални машинни масла.  
В допълнение, VpCI-419 съдържа парни и свързващи 
антикорозионни инхибитори, които предпазват 
черните метали от бързонастъпваща корозия.  
VpCI-419 може да се изпозлва в почистващи уреди 
на ток, пароструйки и други. VpCI-419 е плътен, ниско 
вискозитетен продукт, който намалява транспортните 
и работни разходи за индустриално приложение.  
VpCI-419 също така спестява разходи за 
електроенергия, необходими на горещите 
алкалинови почистващи препарати, които по 
настоящем се изпозлват в индустрията. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Устойчив химически почистващ препарат и 
обезмаслител. 
• Показва отлични почистващи качества и висока 
толерантност към водата.   
• Изключително почистващо действие, посредством 
разтварянето на хидрокарбонови наслагвания и 
мръсотия.  
• Не съдържа опасни нонилфенол етоксилати.  
• Нетоксичен, не съдържа фосфатни естери. 
• Осигурява отлично почистващо действие при ниски 
температури, като по този начин позволява пестене 
на енергия, за разлика от горещите алкалинови 
почистващи препарати  
• Изключиетлно рентабилен 
• Осигурява антикорозионна защита на черните 
метали. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Съоръжения, двигатели или резервоари на коли, покрити 
с грес или маслени наслагвания. 
• Метални плочи и ламарини, покрити със засъхнали 
течности или маслени филми преди боядисването или 
ецветяването.   
• Машинни части, зацапани с течности, преди монтажа.  
• Бетонни подове, пластмаса, дърво, стъкло.  
• Инструменти, тръбопроводи, резервоари и канали, 
свързани с нефтените находища.  
• Рафинерии, топлообменници, тръбопроводи, други. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
VpCI-419 може да се нанесе с всякаъв вид подходящо 
оборудване, включително почистващи уреди на ток, 
пароструйки, спрейове и резервоари за потапяне. VpCI-419 
се разрежда, в зависимост от типа на наслагването, което 
трябва да бъде третирано. Оставете VpCI-419 на 
повърхността, за да може да проникне в наслагванията, 
след което го отстранете посредством водна или 
пароструя. 
VpCI-419 може да се изпозлва  при почистване на подове.  
Смесете и разбъркайте преди употреба.   
Устойчиво почистване (напр. тежко оборудване) 
Използвайте 1 част VpCI-419 към 9 части вода, в 
зависимост от теглото (10%). 
Нормално почистване (напр. почистване на съставни 
части) 
Използвайте 1 част VpCI-419 към 9-99 части вода, в 
зависимост от теглото (1-10%). 
 
КАЧЕСТВА 
Външен вид: прозрачна жълта до кафява течност  
Време на действие: 20 секунди до 60+ минути 
Съдържание на нелетливо вещество: 18-23% 
pH   12.5-13.5 
Гъстота:  (1.10-1.12 kg/l) 
Концентрация за приложение: 1% до 10% с вода според 
теглото 
Работната температура: 10º до 149ºC 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
VpCI-419 се предлага в 19 литрови туби, метални варели 
от 208 литра и насипно. Минимална температура на 
съхранение: 0ºC 
Маскимална температура на съхранение: 49ºC 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
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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