ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Уникална защита от корозия и варовик за отворен и
затворен кръг охладителни системи
• Пожарогасителни системи
• Инхибитор за хидростатично изпитване на
тръбопроводи, резервоари и др.
• Добавка за консервиращи течнисти
• Пулп и оборудване за хартия
• Отлична за консервиране на охладителни кули
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VpCI-649 Прахът трябва да се добавя 0,075%спрямо
теглото на водата. (750ppm)
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-649 Прах е уникалната формула на прах за защита
на различни метали от корозия. Тя е , предназначена
да осигури дългосрочното опазване на открити и
затворен кръгови охладителни системи.
VpCI-649 Прах съчетава контактни и летливи
антикорозионни вещества , нетоксичнии
биоразградими , които не съдържат нитрити, фосфати,
хромати или тежки метали.Безвреден за околната
среда с което спомага да реши проблема с
унищожаването на особено за големи количества
вода.
VpCI-649 Прах също съдържа смес от органични
инхибитори на варовик, които предотвратяват
образуването котлен камък в тръби и охладителни
кули.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ефективна за широк спектър от приложения, за да
спре агресивна корозионна от сладка вода
• биоразградим, безопасен за околната среда и без
нитрити
• Ниска степен на концентрация с добра
ефективност,икономичен
• Защита в области, които контакт инхибиторите не
могат да достигнат
• Лесно разтворим във вода
• Мултиметална защита
• Лесно прилагане
• Не съдържа свободни амини
• Икономическа (100% активен)
• Лесно проследими използване тест
Молибден комплект. VpCI 649 прах съдържа 1,2% от теглото Мо, под формата
Na2MoO4 • 2H2O (при 3.0% от общата формула).

ОПАКОВКИ
Прах VpCI-649 се предлага в (1 кг) водоразтворими
пликове, (22 кг) и (45 кг) опаковки.
Продуктът трябва да се съхранява в плътно
затворен контейнер.
Срок на годност е 24 месеца.
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид
Бял прах
Тип
Водоразтворим
Не волатилно съдържание
97-100%
ПХ
10-12 (1% разтвор
във вода)

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

CHIMTEC Ltd.
TH

112 - 8 Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ми

ул. 8 Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr

