
VpCI 327

POPIS PRODUKTU
VpCI 327 je inhibitor koroze na bázi rozpouštědel,
dodávaný ve formě vhodné k přímému použití bez
potřeby dodatečného ředění. Výrobek chrání dvěma
různými způsoby: vytváří soudržnou přilnavou vrstvu,
která pevně přilne k povrchu chráněného kovu a která
poskytuje excelentní bariérovou ochranu proti korozi.
Navíc k této bariérové ochraně, povlak VpCI 327
vylučuje inhibitor koroze v plynné fázi, který
kondenzuje na povrchu kovu a vytváří speciální
ochrannou antikorozní bariéru. Tato kombinace -
bariérová vrstva a vrstva inhibitorů koroze – poskytuje
velmi odolnou antikorozní ochranu vnitřních kovových
součástek.

A co navíc, VpCI 327 je excelentní produkt na
odstranění tvorby koroze v místech, kde během
manipulace došlo k zanechání otisků prstů. Produkt je
velmi ekonomický, neboť má velmi malou spotřebu.

VLASTNOSTI
 Velmi účinný i v prostředích se 100% relativní

vlhkostí nebo za přítomnosti chloridů
 odpuzuje vodu z povrchu
 Odpovídá armádní normě USA MIL-C-15074 E
 Odpovídá armádní normě USA MIL-C-81309 E
 Neobsahuje chromáty, nitridy, fosfonáty ani jiné

nebezpečné látky
 Vysoký stupeň penetrace
 Pronikne filtry o velikosti 0,001mm

TYPICKÉ POUŽITÍ
VpCI 327 lze použít jako ochranu hliníku a jeho slitin,
železných kovů, mědi nebo jejích slitin. Dokáže
chránit ve vnitřím prostředí po dobu až 24 měsíců při
tloušťce vrstvy 0,02mm.
VpCI 327 může být aplikován ponorem, sprejováním
nebo nátěrem v mnoha stupních technologického
postupu zpracování kovů, skladování, nebo
transportu.

CHRÁNĚNÉ KOVY
 Hliníka jeho slitiny
 Železné kovy
 Měď a její slitiny

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled žlutý roztok
Bod vznícení 71oC
Obsah netěkavých látek 36-47%
pH 8,5-9,5 (1% roztok)
Hustota 0,81-0,84 kg/l

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Produkt je dostupný v 19l barelech a 208l sudech.
Min. doba skladování je 24 měsíců v uzavřených
nádobách.
Minimální skladovací telota: –18oC
Maximální skladovací teplota: 49oC
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Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní použití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA
Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto
technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je
považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena.
Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi
nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost
Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit
společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od
dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek.
Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou
hrazeny zákazníkem.
Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo
škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku
pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a
odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena,
budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána
zástupcem společnosti Cortec.
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné,
předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných
záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec
neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody


