VpCI-432/433
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-432/433 са индустриални препарати за
остраняване на бои, които премахват полимери,
мастило, смоли и други покрития върху
метални, бетонови и дървени повърхности.
Формулирани са за максимална безопасност на
клиента и следователно не съдържат метилен
хлорид, хлорни разтвори, метанол, толуен,
ацетон и други. За разлика от продуктите, които
са на основата на метилен хлора и които бързо
се изпаряват, VpCI-432/433 остават на
повърхността, за да омекотят, проникнат и
отстранят покритието. Времето за остраняване
варира от 3 до 30 минути, в зависимост от вида
и броя на слоевете, които трябва да се
отстранят.
VCI-432/433 съдържат неповторима комбинация
от парни и контактни антикорозионни съставки,
които предпазват от корозия, бързото
образуване на ръжда, петна върху черните
метали, алуминия, медта и месинга, след
премахването на боята.
Препаратите за остраняване на боя VpCI432/433 са формули с многостранно действие
върху редица бои, лакове, емайли, восък,
алкиди, акрилни бои, уретани и епоксиди.
VpCI-433 е създаден, като изключително
лесноразнасящ се гел за употреба, която
изисква пълно покритие върху вертикални
плоскости или повърхности с разнообразна
геометрична форма.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Метални резервоари, метални тръби, бояджийски
камери, структурни подпори, оборудване за
пръксане, машинни инструменти, работни маси,
тръби, вагони, превозни средства, самолети.
• Сгради, подове, стълбища, тротоари, пътища и
други.

ХАРАКТЕРИСТИКА
• Класифицирани като нерегламетнирани за
транспортиране в чужбина.
• Сравнително ниско ниво на токсичност.
• Класифицирани като освободени от член 422
(фотохимично нереактивни).
• Некорозивни и нетоскични.
• Могат да се съхраняват на закрито без
ограничения.
• Несъхнещ гел.
• Без хромати.
• Без феноли.
• Безопасни за околната среда.

ХАРАКТЕРИСТИКА
VCI-432
Външен вид: прозрачна от бледо до яркожълта
течност
Тегло за кг/л: (1.05-1.06 kg/l)
VCI-433
Външен вид: прозрачен от бледо до яркожълт
вискозен гел
Тегло за кг/л: (1.05-1.06 kg/l)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За студено отстраняване на бои или при
ултразвукови вани, VpCI-432/433 трябва да се
нанесат в неразреден вид. За по-бързи резултати, в
нормални условията на околната среда, изпозлвайте
четка или пулверизатор с ниско налягане. Оставете
достатъчно време на продукта да проникне и да
омекоти покритието, след което премхнете
материала. Останалата част от продукта трябва да
се съхранява и изпозлва според местните закони.
Повърхността трябва внимателно да се измие с
почистващ препарат на водна основа (напр. VpCI414, VpCI-416, VpCI-417), с цел да не попадат
частици в препарата, който ще бъде нанесен.
За горещо отстраняване на бои, VpCI-432 може да се
нанесе в неразреден вид, като се изпозлва
резервоар за горещо потапяне до 66ºC. Времето за
потапяне ще зависи от типа на боята и оперативната
температура.
ПАКЕТИРАНЕ
VCI-432/433 се предлагат в 19 литрови туби, метални
варели от 208 литра и насипно.

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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