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®
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VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKU
VpCI® 414 je čistící a odmašťovací prostředek.
Odstraňuje dočasné povlaky jako jsou Cosmoline™, Cortec VpCI® 368, VpCI® 376, VpCI® 388, VpCI®
389 voskové povlaky, které nejsou na bázi silikonů.

VLASTNOSTI
• v ysoce výkonný koncentrát k odstanění dočasných
povlaků
• vhodný na lehké oleje a maziva
• nemá vliv na nátěr
• nehořlavý
• použitelný i po vyschnutí
• v ětšinou se používá při pokojové teplotě, tím se
snižuje spotřeba energie při aplikaci. Je možno
použít ve vyhřívaných oplachových systémech
pro těžké uhlovodíky
• v iskózní kapalina, která lehce přilne i k vertikálním
povrchům
• m
 ůže být účinně aplikován při ředění jak v nízkých
koncentracích 1%, tak i při koncentraci okolo 66 %
• n
 ejsou potřeba žádná speciální ochranná zařízení
• p
 oskytuje dlouhodobou antikorozní ochranu i poté
co je díl očištěn
• o
 dstraňuje Cosmoline™*, dopravní nátěry, maziva
a usazeniny
*(Cosmoline je registrovaná obchodní značka Houghton International)

vzhled

čistá žlutá kapalina

pH

11–12 (neředěný)

spotřeba

1 % koncentrátu

hustota

1,03–1,05 kg/l

Nobsah netěkavých
látek

18–25 %

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ
• uhlíková ocel
• nerezová ocel
• slitina

• hliníkové slitiny • mosaz (<30 % Zn)
• g alvanizovaná • měď
ocel

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ
Dvě fáze při odstranění nátěru a nesilikonového
povlaku voskového charakteru.
1.) Aplikace VpCI® 414 nástřikem nebo nátěrem
Produkt může být aplikován v ředěné nebo neředěné
formě. Nejúčinnější je nástřik. Optimální ředění, kterým
se dosáhne odpovídající pokrytí vlhkým povlakem na
vertikálních a horizontálně zavěšených plochách, je 40 %
vody na 60 % koncentrátu. VpCI® 414 může být nastříkán
zemědělským rozprašovačem (pumpička) bez tlaku
vzduchu.
Ponechte ošetřený výrobek stát vlhký po dobu 2–6 min
(závisí na tloušťce povlaku, který má být odstaněn a délce doby po kterou byl nátěr vytvrzen). Je možné, že
bude potřeba opakovat celý proces.
2.) Odstranění povlaku, nátěru
Odstranění povlaku a nátěru se dosáhne výkonným
ostřikovačem nebo jen zahradní tryskou.

BALENÍ
Produkt je dodáván v nádobách o obsahu 19 l a 208 l.
Dostupný i v předem naředěné verzi
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Společnost TART, s.r.o., neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným nebo neodborným použitím jejich produktů.

PRODUKTY
•A
 NTIKOROZNÍ OBALY
• P ROCESNÍ ADITIVA
• P RODUKTY PRO ELEKTRONIKU
•O
 BECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
• K ONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA
•A
 NTIKOROZNÍ NÁTĚRY
•A
 DITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY
• V YSOUŠEDLA
• P RODUKTY NA ÚPRAVU VODY
• E KO PRODUKTY
• P RODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
• P RODUKTY PRO BETON
•Z
 DOKONALENÁ MAZIVA
• V pCI® PRÁŠKY
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