VpCI®-395

CHRÁNĚNÉ KOVY
•
•
•
•

uhlíková ocel
antikorozní ocel
litina
slitiny hliníku

DÁVKOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU

Míchat 4 díly složky A a 1 díl složky B. Zajistit stálé
míchání pro zajištění jednotného nátěru. Aplikovat po
cca 30 minutách po smíchání.
Použitelnost VpCI 395 je přibližně 6-8 hodin při 24°C.
Tato hodnota se může měnit v závislosti na teplotě a
velikosti dávky.
Pro ředění se používá voda.
.

VpCI-395 je epoxidová pryskyřice, která poskytuje
vynikající odolnost proti vlhkosti a dlouhodobou
ochranu proti korozi oceli a hliníku. VpCI 395 se liší od
jiných epoxidových pryskyřic minimalizováním
dlouhodobého zkřehnutí a rychlým schnutím
(během 20-30 min) včetně vynikající odolnost proti
korozi. Vlastnosti VpCI-395 překonávají při zkušebních
testech vlastnosti srovnatelných epoxidový pryskyřic až
o 20%.
Složení VpCI-395 umožňuje lépe se přizpůsobit
požadavkům životního prostředí a VOC limitům.
Pro likvidaci a čistění nezaschlého nátěru je možno
použít mýdlo a vodu.

VpCI 395 může být aplikovaný stříkáním nebo
natíráním. Min. tloušťka vyschlého nátěru 37 mikronů.
Nátěr vyschne na dotek asi za 20-30 minut.
K dokonalému vyzrání nátěru dochází přibližně za jeden
týden. Další nátěry mohou být aplikovány v rozmezí 30
minut až 8 hodin po prvním nátěru (v závislosti na typu
vrchního nátěru a podmínkách schnutí).

VLASTNOSTI

•
•
•
•
•

• poskytuje dlouhodobou ochranu před korozí
v agresivním prostředí
• nezaschlý nátěr je vodou odstranitelný
• nízké VOC
• rychlschnoucí
• vynikající přilnavost

APLIKACE

POUŽITÍ
konstrukční ocel
OEM základ
nerozpustné povrchy
povrchy přicházející do styku s kyselými parami
pro renovaci povrchu

BALENÍ A USKLADNĚNÍ
VpCI 395 složka A a B se dodávají v 19 litrovém balení
skládající se ze 15.2 lt složky A a 3,8 lt složky B.
Zamezte zmrznutí produktu.

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Složka A
Vzhled dle barevných odstínů
Obsahuje 50-70% netěkavých složek
Skladovatelnost 12 měsíců
Hustota 1.16-1.50 kg/l
Teplota vznícení >115°C
pH 7,0-8,5 (čistý)
Viskozita 200-10.000 cps
VOC 3.20-11.9 g/l
Složka B
Vzhled žlutá kapalina
Netěkavý obsah 38-44%
Skladovatelnost 12 měsíců
Hustota 1.03-1.08 kg/l
Teplota vznícení 50°C
pH 9,5 -10 (čistý)
Viskozita 1.000 – 1.500 cps
VOC 195 g/l

Směs složky A a B
Hustota 1.16 – 1,40 kg/l
Obsahuje 50-65% netěkavých složek
VOC (actual) 53.24-71.9 g/l
VOC (regulatory) 69.6-95.8 g/l
Teoretická spotřeba 7.3-16 m2/l
Doporučená tloušťka nátěru 37.5-75 mikronů
Doba schnutí 20-30 minut / 50 mikronů
Vyzrálý nátěr po 7 dnech
Další nátěr po 30 minutách až 8 hodinách
Skladovatelnost 6-8 hodin při 24°C
Odolnost proti vlhkosti 400 - 500 hodin
Odolnost proti solné mlze 1.500 – 2.000 hodin

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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