
 

 
 
Описание на продукта  
ElectriCorr -239 е многофункционален почистващ 
и Анти-корозионен препарат за използване в 
закрити и открити среди.  
Непрекъснатото излъчване на Анти-корозионни 
пари спестява пари и удължава живота на 
защитения продукт и намалява разходите за 
поддръжка и престои породени от корозия. 
ElectriCorr -239, представлява много  
тънък слой с доказан ефект срещу агресивни 
условия, в това число индустриални, морски и 
тропически региони. Този слой не променя 
електрическото съпротивлвние или магнитните 
свойства на металните повърхности.  
ElectriCorr -239 може безопасно да се прилага за 
защита от корозия на електронни схеми или 
релета , без да причини значителни промени в 
проводимоста.  
ElectriCorr -239 може безопасно да се използва  
с повечето пластмаси, еластомери и други  
не-метали.  
В допълнение към защита от корозия,  
ElectriCorr -239 е отличен за почистване на масла, 
мръсотия и други замърсители.  
ElectriCorr -239 е ефективен инхибитор на 
галванична корозия за повечето метали и сплави, 
които обикновено присъстват в електрическите и 
електронните приложения, като алуминий, мед, 
калай и черни метали.  

 
Той  е без фреони и 1,1,1-трихлороетан.  
Осигурява незабавена защита от корозия.  
В много силно корозивни среди, ElectriCorr -239 
може да се използва заедно с емитери VpCI -100 
серия за по-дълга и непрекъсната защита.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Отлична защита на открито  
• Може да се прилага в закрити помещения  
• Бързо съхнещ, не-лепнещ слой  
• Незабавна защита от корозия  
• Дългосрочна защита  
• Намалена себестойност при поддръжка 
• По-добра защита от корозия на по-ниска цена от  
конвенционалните Анти-корозиони  

• Без съдържание на CFC и 1,1,1-трихлороетан  
• Защитава в затворени или отворени среди 
• Може да се използва като почистващо средство  
• Влаго-отблъскващи и проникващи свойства 
• Създаден специално за защита на външни 
електрически връзки  

• Открит еквивалент на VpCITM-238  
• Видима UV добавка за контрол на сухия слой 
чрез UV лампа  

 
Типични приложения  
• Защита на компоненти при високо или ниско 
напрежение - електрически и електронни 
устройства като релета, прекъсвачи, 

   съединители, датчици, кабели и др  
• Печатни платки  
• Електрически контакти и компоненти  
• Електрически двигатели  
• Защита на черни и цветни метали  
• Може да се използва при контакт с инженерни 
пластмаси, еластомери и други не-метали  

• Открити генератори и съединителни кутии  
• Спрей за употреба след окончателното 
сглобяване в полеви условия  

• Открити и закрити електрически контакти  
              
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ  
Аерозоли използване:  
Напръскайте много тънък слой над района  
нуждаещ се от защита.  
Време за съхнене 1 до 2 часа при температура  
от 21 градуса и 50% влажност. 
 
Забележка:  
Продължително пръскане ще доведе до по дебел 
слой, който се стича и остава влажен.  
Повече не значи по-добре и може да доведе до 
повреди или други усложнения на  
електрическите връзки.  
 
 
 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Опаковки и съхранение  
ElectriCorr -239 се предлага в:  
(268 грама) аерозолни спрейове (6 бр. в кашон)  
(19 литра) туба (208 литра) варел  и насипно 
 
Условия за складиране: 
ElectriCorr -239 не трябва да се складира при 
високи температури както при замръзване.  
ElectriCorr -239 е със срок на годност от 3 години  
в запечатани опаковки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
 
ХИМТЕК ООД 
ул. 8ми Приморски Полк №112 
9000 ВАРНА 
Тел: 0888 280 563 
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


