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POPIS VÝROBKU

VLASTNOSTI

VpCI® 368D je verzí VpCI 368, která umožňuje
okamžité použití. Poskytuje stejnou ochranu
jako VpCI 368, ale je již naředěná, čímž šetří čas,
nutný pro mixování.

•
•
•
•

VpCI® 368D poskytuje antikorozní ochranu kovům,
které jsou vystaveny náročným venkovním klimatickým podmínkám. VpCI® 368D zanechává pevný,
voskový povlak, který je lehce odstranitelný
alkalickým čistidlem VpCI® 414.

ochrana všech druhů kovů
odolnost vůči UV záření
odpuzuje vlhkost
vytvrzený povlak je odolný vůči vysokým
teplotám až do 200 °C
• odpovídá normám:
• MIL-C-16173D (stupeň 1& 2)
• NSN 8030-00-62-6950
• NATO 6850-66-132-5848
• NATO 6850-66-132-6099

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

TYPICKÉ APLIKACE

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

vzhled
nátěr

•
•
•
•
•
•

Použijte rozpouštědlo, minerální
alkoholy nebo VpCI® 414 pro vyčištění
nářadí a na oplach.

manipulovatelnost
typ povlaku
skladovatelnost
obsah sušiny
viskozita
hmotnost

hnědá tekutina
5-6 m2 /litr;
75 mikronů
za 0,1 – 1 hodiny
pevný, voskový
24 měsíců (24 °C)
41 – 45 %
100 – 1000 cps
0,85 – 0,88 kg/l

VHODNÉ PRO OCHRANU KOVŮ
•
•
•
•
•

uhlíková ocel
nerez ocel
měď
hliník
litina

nátěr potrubí
skladování materiálu
nátěr podvozku
ocelová lana
ocelové desky
strojně opracované díly

BALENÍ
VpCI® 368D je balený v 19litrových
plastových nádobách, 208litrových
kovových sudech.

ZPŮSOB APLIKACE
VpCI® 368D může být aplikován
nátěrem štětcem nebo nanesením
pomocí stříkací pistole. Doporučovaná
síla povlaku je nejméně 50–70 mikronů u materiálů, které jsou skladovány
v nechráněném prostředí s přímým
působením klimatických vlivů.
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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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