VpCI®-373
POPIS PRODUKTU
VpCI-373 je vodou ředitelný základní reaktivní
nátěr. Je používán z důvodů lepšího přilnutí
vrchních nátěrů (např. CORTEC VpCI-386)
k různým druhům kovů.
VpCI-373 je aplikovatelný v extrémně nízké
tloušťce od 12 do 25 mikronů. V kombinaci
s vrchními nátěry významně ovlivní antikorozní
ochranu kovových povrchů.

CHARAKTERISTIKA
VpCI-373 green
Zabarvení
Skladovatelnost
Netěkavý obsah
Teoretická spotřeba
Hustota
VOC

olivově zelená kapalina
12 měs / 24°C
38 – 50%
26m2 / 12,5 mikronů
1,16 – 1,21 kg/l
20g / l

.

VpCI-373 clear
Zabarvení

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
• kvalitní náhrada za chromátování
• dobrá přilnavost na površích, které jsou pro
běžné barvy nevhodné
• chrání před korozí železné i neželezné kovy
• vynikající základová barva na hliník
• vyhovuje americké armádní normě
MIL-P-15328D
• Možno dodat v olivově zelené barvě nebo
jako čirý (umožňuje vizuální kontrolu kovů)

APLIKACE
Maximální doporučená tloušťka nátěru je 60
mikronů, pro základní nátěr je z hlediska
antikorozní ochrany vyhovující i tloušťka 12
mikronů.
Promíchejte před použitím do jednotné konzistence
za použití míchacího zařízení nebo jiným
odpovídajícím způsobem.
VpCI-373 je možno nanášet nástřikem,
válečkováním, natíráním nebo máčením.
Pokud není nátěr zaschlý, lze jej snadno odstranit
vodou.

mléčně bílá kapalina
(po vyschnutí čirá)
Skladovatelnost
12 měs / 24°C
Netěkavý obsah
40 – 50%
Teoretická spotřeba 26m2 / 12,5 mikronů
Hustota
1,02 – 1,03 kg/l
VOC
20g / l

BALENÍ
Produkt VpCI-373 je dostupný v 19l nádobách a
208l sudech. Skladujte tak, aby nedošlo
k promrznutí produktu.

Pouze pro průmyslové použití
Chraňte před dětmi
Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená
Nevhodné pro vnitřní užití
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.
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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
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