VpCI®-705

TEHIČNI PODATKI O PROIZVODU
TIPIČNA UPORABA
•
•
•
•
•

Rezervarji za gorivo
Vplinjači
Črpalke za gorivo
Komponente v zgornjem delu cilindra motorja
Cevovodi za naravni zemeljski plin ter kolektorji

PREDNOSTI

VOPIS PROIZVODA
VpCI®-705 je posebno formuliran proizvod kot multifunkcionalen
dodatek za goriva. Služi kot inhibitor korozije, stabilizator goriva
ter emulgator vode za bencin, dizelsko gorivo in etanol mešanice.
VpCI®-705 istočasno zagotavlja zaščito pred korozijo, mazanje in
elastomerno zaščito goriva.
VpCI®-705 služi tudi kot stabilizator goriva in zagotavlja boljše
delovanje motorja.
VpCI®-705 zagotavlja antikorozivno zaščito za vse kovine, ki se
uporabljajo v proizvodnji motorjev in se uporabljajo v avtomobilski
industriji za dele, ki so v stiku z gorivi, vključujoč aluminij in
njegove legure, cink in cinkove legure, baker, kovinske zlitine, lito
železo in legure.

• Zagotavlja učinkovito antikorozivno zaščito v dizel gorivih,
bencinu, alkoholnih gorivih vključno z etanolom
• Uporaben v delovanju in mirovanju
• Meša se z bencinom
• Ščiti vse kovine vključno legure, baker, aluminij, jeklo, medenino,
bronzo
• Ščiti stene cilindrov, batne obročke in ventile v času mirovanja
• Dobra pretočnost in relativna visoka točka vžiga dovoljujeta
lahkotnost in varnost aplikacije.
• Zagotavlja zaščito v tekoči in parni fazi in v tekočina/zrak
vmesniku.Tekočina, ki se lahko meša z mediji
• Stabilizator goriva, ki zagotavlja boljše karakteristike delovanja
motorja
• Ne vsebuje trdnih delcev, kloride, kromate, nitrite ali fosfate
• Ne tvori korozivne proizvode pri izgorevanju
• Absorbira vodo v rezervarjih in ceveh za gorivo
• V rezervarje se lahko dodaja z razprševanjem
• General Motors Corporation Approved Part No. 10661800
• Skladen s standardom MIL-PRF-25017G

UPORABA
Uporaba v rezervarjih za bencin

VpCI®-705 zagotavlja antikorozivno zaščito za rezervoarje goriva,
vplinjače, vse vrste črpalk za gorivo in ostale dele motorja v času
delovanja in mirovanja.

Dodati VpCI®-705 v bencin ali nafto ali direktno v rezervar.
Pred uporabo dobro pretresti. Razmerje redčenja: 0.5% do 2%
volumensko.

VpCI®-705 nudi edinstveno multilateralno antikorozivno zaščito v
vseh nivojih: tekoči, vmesni in parni fazi.

Skladiščenje in transport suhih rezervarjev:

VpCI -705 zagotavlja antikorozivno zaščito tudi nekovinskim
delom kot so gumijasta tesnila, tesnila in plastike kot zaščita pred
oksidacijo, razpokami in staranjem.
®

VpCI®-705 koncentrat raspršiti kot meglo kolikor je to mogoče po
notranji površini rezervarja. Doziranje: 45 ml/37 litrov volumna
rezervarja.
Linije za prodajo plina in plinskega kondenzata:
Injicirati VpCI®-705 0,11-0,23 litra na 28 m3 plina

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Izgled:

prosojna rumena tekočina

Specifična teža:

0.80 – 0,83 kg/dm3

Vonj:

slab

Vsebnost nehlapljivih delcev:

18 - 26 %

Točka vžiga:

69°C

Pokrivnost:

18 – 19 m2/l

PAKIRANJE
VpCI®-705 se pakira v 19 litrske PVC posode, 208 litrske sode.
Rok uporabe je do 36 mesecev.

SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.
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CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb
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