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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

vzhled  čistý gel 

hustota 1,04–1,08 kg/l  

obsah netěkavých  25–30 %   
látek

BALENÍ 
VpCI® 426 Gel je balený v 19litrových 
plastových nádobách. 

VÝHODY  
•   velmi účinné pro uhlíkovou a nerez 

ocel pro odstranění rzi, usazenin 
a oxidace 

•   snižuje toxicitu a náklady 

•   zvýšená využitelnost na velkou řadu 
materiálů, strojů atd. 

•   využitelnost i pro aplikace, kde není 
možno použít pískování nebo jiné 
mechanické čištění 

•   uživatelsky jednoduché, netoxické 
a bez dusitanů 

•   Bezpečné pro aplikaci v domácnosti  

ZPŮSOB APLIKACE 
Naneste tenkou vrstvu (min. 25 mi-
kronů) pro celonoční (při odstavení) 
čištění a pro vertikální, převislé plochy. 

Po odstranění koroze, nečistot je 
doporučeno opláchnout zbytky pro-
středkem VpCI® 414 (roztok 1:5 a 1:10). 
VpCI® 414 zajistí oplach a nakonzer-
vování před „bleskovou korozí“ cca 
do 48 hodin. 

Čas pro působení VpCI® 426 je závislý 
na teplotě a rozsáhlosti koroze. 

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

POPIS VÝROBKU 
VpCI® 426 odstraňuje korozi, usazeniny (vodní  
kámen) a přirozenou oxidaci železa, uhlíkové  
a nerezové ocele, mědi, hliníku, magnezia a slitin 
těchto kovů. 

VpCI® 426 Gel přilne k vertikálním a těžko opraco-
vatelným povrchům, kde dochází k silné korozi.  
VpCI® 426 vzniklou korozi odstraní. 

Přípravek kromě odstranění koroze a usazenin 
zvyšuje lesklost hliníku a mědi. Gel je dostatečně 
bezpečný i pro široké použití v domácnosti. 

VLASTNOSTI 
• odstraňuje korozi ze železných kovů

•  příprava hliníkových povrchů před anodizací, 
nátěrem a galvanizováním

• aplikovatelný i pro hořčík a jeho slitiny

• odstranění oxidace z mosazi, bronzu, mědi a zinku 

• zvýšení lesku

• čištění v době odstávky provozu (noc)

•  odtranění usazenin z koupelnových armatur,  
sprch a potrubí

VpCI® 426 
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•   ANTIKOROZNÍ OBALY

•   PROCESNÍ ADITIVA

•    PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU

•   OBECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

•   KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA

•   ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY

•   ADITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY

•   VYSOUŠEDLA

•   PRODUKTY NA ÚPRAVU VODY

•   EKO PRODUKTY

•   PRODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ

•   PRODUKTY PRO BETON

•   ZDOKONALENÁ MAZIVA

•   VpCI® PRÁŠKY
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