
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VpCI®-379 
 
TERMÉKLEÍRÁS 

A VpCI-379 egy vízbázisú korrózióvédő folyadék-koncentrátum, 

amelyet nagyon szélsőséges szennyeződésgátló 

követelményekhez terveztek. Védett területeken, beltéren vagy 

közvetlenül esőnek és időjárási elemeknek nem kitett területen 

tárolt vastartalmú és vastartalom nélküli fémekhez tervezték.  

A VpCI-379 termékkel teljes mértékben helyettesíthetik az 

olajbázisú védőszereket. A széles oldhatósági tartomány (5% és 

50%) lehetővé teszi, hogy rugalmasan alakítsák a védelmi 

időszak hosszát a négyzetlábankénti (vagy m2) alkalmazási 

költségekkel szemben. A VpCl-379 könnyen oldódó és vízzel 

átlátszó oldatot képez. A fém felületekre permetezéssel vagy 

merítéssel viszik fel. A védőbevonat átlátszó és környezeti 

körülmények között a felvitelt követő 30 perc alatt szárazon 

érinthető felületet alkot. A VpCI-379 hagyományos lúgos 

tisztítószerekkel eltávolítható, és festékekkel és alapozókkal 

átfesthető, anélkül, hogy előtte el kellene távolítani.  

 

JELLEMZŐK 

 Vízben oldódó 
 Környezetvédelmi szempontból elfogadható és 

biztonságosan alkalmazható 
 Kiemelkedő nedvesség elleni védelem 
 Kiküszöböli az olajokkal járó tisztítási és takarítási 

problémákat. 

 Gazdaságos, egészen 1:20 arányban vízzel hígítható. 
 Átlátszó és száraz filmréteget képez, amely vonzó   
 a védett felületnek vonzó megjelenést biztosít 
 Ha szükséges, könnyen eltávolítható, vagy átfesthető 

hagyományos festékekkel. 
 Fém felületeken víztaszító hatású 
 Az egyedülálló gőzfázisú hatás védi a nem festett és 

nehezen hozzáférhető területeket is 
 NSN 8030-01-481-8928 

 

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK 

• Öntvények, kovácsolt munkadarabok, csőidomok, forgácsolt, 
és dörzscsiszolt fém alkatrészek 

• Fogaskerekek, szivattyúk, elektromos-motorok, házak, 

textilgyártó és nyomógépek 
• Precíziós forgácsolt alkatrészek, szerkezeti acél, szinterezett 

fémek rudak és tekercselt áru 

• Adalékanyagként alkatrészmosókhoz és vízöblítéses 

rendszerekhez- hidraulikus mageltávolításhoz és hidro-

teszteléshez 

 
 
 

 

Adagolják a VpCI-379-t vízhez a következő módon: 

Rövidtávú védelem: 
1 rész koncentrátum 10-20 rész vízhez 

 

Középtávú védelem: 
1 rész koncentrátum 6-10 rész vízhez 

 

2 évig tartó védelem: 
1 rész koncentrátum 1-5 rész vízhez 

 

Ha el kell távolítani későbbi műveletek érdekében, mint például 

lecsapatás, a szokásos lúgos lemosással vagy zsírtalanítással a 

bevonatot könnyen el lehet távolítani. Sok művelet esetén nem 

szükséges eltávolítani, mivel a bevonatokat vagy a festékeket 

közvetlenül fel lehet vinni a kezelt felületekre 1:5 arányú higítás 

felett. 

 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 

Megjelenés Átlátszó borostyánszínű folyadék pH  

 8,6-9,7 (tiszta) 

Nem illékony anyag tartalom 28-35% 

Sűrűség  8,5-8,8 font/gallon (1,01-1,05 kg/l) 

 

VÉDETT FÉMEK 

• Szénacél 

• Rozsdamentes 

• Alumínium 

• Öntöttvas 

• Réz 

 

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS 

A VpCI-379 5 gallonos (19 liter) vödrökben, 55 gallonos (208 

liter) hordókban, folyadéktárolókban és ömlesztve áll 

rendelkezésre. A terméket lezárva, fűtött raktárban kell tárolni a 

megfagyás elkerülése érdekében. A VpCI-379 élettartama 12 

hónap. 
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A VpCI-379 refraktométer görbéje 
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KIZÁRÓLAG IPARI HASZNÁLATRA 

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ  

A KONTÉNERT TARTSÁK SZOROSAN LEZÁRVA  

NEM BELSŐ HASZNÁLATRA 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TALÁL AZ 

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAPON 
 

 

KORLÁTOZOTT GARANCIA 

Az itt szereplő minden kijelentés, műszaki információ és javaslat a Cortec Corporation vizsgálatain alapszik, 
amelyről úgy véljük, hogy megbízhatóak, de annak pontossága vagy teljessége nem garantált. 

A Cortec Corporation garantálja, hogy a Cortec
® 

termékek az ügyfélhez való szállításkor hibamentesek.   

A jelen garancia keretében a Cortec Corporation kötelessége kizárólag a hibásnak minősült termék cseréjéig 

terjed. Ahhoz, hogy a jelen garancia keretében termékcserét kérjen, az ügyfélnek értesítenie kell a Cortec 

Corporation-t a megreklamált hibáról a termék ügyfélnek történő leszállítását követő 6 hónapon belül.   

A cseretermékhez kapcsolódó minden szállítási költséget az ügyfél köteles fizetni. 

A Cortec Corporation nem vállal felelősséget a termék használatából eredő bármely sérülés, veszteség vagy 

kár kapcsán, vagy ha a terméket képtelenek voltak használni. 

A HASZNÁLATOT MEGELŐZŐEN A FELHASZNÁLÓ KÖTELES MEGÁLLAPÍTANI, HOGY A TERMÉK A HASZNÁLATI 

CÉLNAK MEGFELEL-E ÉS A FELHASZNÁLÓNAK KELL VÁLLALNIA MINDEN FELELŐSSÉGET EZZEL 

KAPCSOLATBAN. Semmilyen itt nem szereplő nyilatkozat vagy ajánlás nincs hatállyal vagy hatással, hacsak azt 

írásba nem foglalták, és a Cortec Corporation egy tisztségviselője alá nem írta.  

A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNY SZERINTI 

GARANCIA HELYETT ÉRVÉNYES, BELEÉRTVE - KORLÁTOZÁS NÉLKÜL - MINDEN PIACKÉPESSÉGI VAGY ADOTT 

CÉLRA MEGFELELŐSÉGI  VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT. A CORTEC CORPORATION SEMMILYEN ESETBEN 

NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGEKÉRT. 

 
 

 
 

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  

Tel.: (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122 

Ingyenesen hívható: (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com 

Internet http://www.cortecvci.com 
 

újrahasznosított papírra nyomtatva    100% fogyasztást követően 
Módosítva: 2010.04.06. ©Cortec Corporation 1996-2012. Minden jog fenntartva. Felülírja a 2007.08.14. 

© 2012, Cortec Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentáció bármely formában történő másolása 

szigorúan tilos a Cortec Corpporation írásbeli engedélye nélkül. 

Az ISO tanúsítás csak a Cortec folyamataira érvényes. 
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