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TYPICKÉ POUŽITÍ   
•   jedinečná kombinace inhibitoru koro-

ze a ochrany proti usazování vodního 
kamene v otevřených  
i uzavřených chladících systémech 

•  pro hasicí systémy 

•   inhibitor pro hydrostatické testy  
potrubí, pouzder, nádrží a armatur 

•   vynikající pro ochranu odstavených 
chladících věží  

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ  
VpCI® 649 se dodává v 1 kg ve vodě roz-
pustných sáčcích, ve 22kg a 45kg balení. 
Skladovat v pevně uzavřených zásobní-
cích. Doba použitelnosti je 24 měsíců.   

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

POPIS PRODUKTU 
VpCI® 649 je jedinečná receptura práškového 
přípravku na ochranu různých kovů proti koro-
zi. Je určen k dlouhodobé ochraně otevřených 
i uzavřených chladících systémů. 
VpCI® 649 je produkt, kombinující kontaktní 
a těkavé inhibitory koroze. Je to netoxický 
a biologicky rozložitelný výrobek, který neob-
sahuje dusitany, fosfáty, chromany ani těžké 
kovy. Protože se jedná o látku bezpečnou pro 
životní prostředí, nevytváří problém s likvidací 
odpadu, především se znečištěním velkého 
objemu vody. 
Produkt VpCI® 649 obsahuje rovněž směs or-
ganických látek, které brání usazování vodního 
kamene v trubkách a chladících věžích. 

VLASTNOSTI 
•   účinný pro široký rozsah aplikací, zastavuje korozi,  

způsobenou čerstvou vodou 
•   biologicky rozložitelný, ekologický a bez dusitanů 
•   účinnost nízké koncentrace zaručuje hospodárné využití 
•   obsah inhibitrů koroze v plynné fázi VpCI® zaručuje ochra-

nu místům, na která se kontaktní inhibitory nedostanou 
•   rychle rozpustný ve vodě 
•   ochrana mnoha druhů kovů 
•   snadná aplikace 
•   neobsahuje volné aminy 
•   úsporný (100% aktivní) 
•   snadno sledovatelný pomocí molybdenové testovací 

soupravy

VpCI® 649 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  

vzhled bílý prášek 

typ rozpustný ve vodě  

obsah netěkavých 
látek 97–100 %

pH 10–12  (1% roztok 
ve vodě) 

METODA APLIKACE 
Práškový VpCI® 649 se přidává v poměru 
0,075% k váze do vody.
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Poměrový graf koncentrace 
Molybdenu a VpCI®
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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

PRODUKTY


