Produkty s obsahem
inhibitorů VpCI®
pro úpravu povrchů

VpCI 415
®
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POPIS VÝROBKU

VLASTNOSTI

VpCI® 415 je vysoce účinný, biologicky odbouratelný, vodou
ředitelný čistící a odmašťovací prostředek schopný rozkladu.
VpCI® 415 nabízí jedinečnou ochranu proti korozi až po dobu
6 měsíců při vnitřním skladování. Čistící prostředek VpCI® 415
je zároveň schopen uspokojit i požadavky pro čištění a ochranu
proti korozi u letadel.
VpCI® 415 lze používat v průmyslových pračkách, parních
čističích, odmašťovacích lázních a dalších čistících zařízeních.
Spolu s dobrými čistícími a antikorozními vlastnostmi je roztok
VpCI® 415 v neupravené vodě stabilní a má výbornou schopnost odstranit z kovových povrchů těžké uhlovodíky, maziva,
konzervační a leštící směsi. VpCI® 415 je možno aplikovat na
všechny kovy a slitiny. Splňuje požadavky normy MIL PRF-97937D.

• netoxický, schopný rozkladu
• poskytuje dočasnou antikorozní
ochranu pro železné i neželezné kovy
• dává vyjímečnou rezistenci k pitingu
• účinný i při nízkých teplotách
• mírně pění
• v roztoku s vodou je stabilní
• přemrznutí VpCI® 415 nemá vliv
na jeho pozdější účinnost

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

TYPICKÉ APLIKACE

ZPŮSOB APLIKACE

vzhled

čistá žlutá tekutina

pH

8,0–8,7

• letecký průmysl
• z ařízení kontaminované ropnými

hustota

0,98–1,00 kg/l

Čistící a odmašťovací prostředek
VpCI® 415 může být aplikován standardním zařízením jakým jsou např.
průmyslové pračky, parní čističe, rozprašovače nebo odmašťovací lázně.
Pro silné znečištění a ochranu proti
korozi až na 6 měsíců:
použít 1 díl VpCI® 415 na 1–4 díly vody.
Pro střední znečištění a běžné použití
v průmyslových pračkách:
použít 1 díl VpCI® 415 na 4–10 dílů
vody.
Pro lehké znečištění:
použít 1 díl VpCI® 415 na 10–20 dílů
vody.

produkty

• k ovové díly pokryté dočasnými
ochrannými nátěry nebo konzervačními vosky

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
VpCI® 415 je dodáván v 19litrových
nádobách, 208litrových sudech a velkoobjemových nádržích. Doporučená
doba skladování 24 měsíců.

• o čištění plechů pokrytých olejem
nebo voskovým povlakem, které jsou
dále určeny k lakování

www.tart.eu
Společnost TART, s.r.o., neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným nebo neodborným použitím jejich produktů.

PRODUKTY
•A
 NTIKOROZNÍ OBALY
• P ROCESNÍ ADITIVA
• P RODUKTY PRO ELEKTRONIKU
•O
 BECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
• K ONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA
•A
 NTIKOROZNÍ NÁTĚRY
•A
 DITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY
• V YSOUŠEDLA
• P RODUKTY NA ÚPRAVU VODY
• E KO PRODUKTY
• P RODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
• P RODUKTY PRO BETON
•Z
 DOKONALENÁ MAZIVA
• V pCI® PRÁŠKY
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