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Katrā VCI 2000 pulvera pakā ir gaistošo korozijas 
inhibitoru (VCI) pulveris, kas aizsargā melno un krāsaino 
metālu izstrādājumus pret koroziju, oksidēšanos, 
bojājumiem un krāsas izmaiņām. Nodrošina īpaši efektīvu 
metāla detaļu sausās uzglabāšanas metodi slēgtās vietās, 
piemēram, kartona, koka, metāla un plastmasas kastēs vai 
polietilēna maisiņos.

Sausā aizsardzība – nav jāuzklāj vai jānoņem
aizsargājoši šķidrumi.

Iepriekš minētie parametri ir uzskatāmi par aptuveniem 
un tie ir iegūti pārbaudēs, izmantojot pilnībā noslēgtu 
un ūdensnecaurlaidīgu ārējo iepakojumu.

Efektīvai aizsardzībai pret koroziju ieteicams 
izvērtēt iepriekš minētos parametrus, pieņemot par 
reālām zemākas vērtības un palielinot PowderPack 
vienību skaitu, ja ārējais iepakojums NEATBILST 
šiem specifikācijas datiem.

PRODUKTU ĪPAŠĪBAS
Elpojošs audums + VCI pulveris

PIEEJAMĪBA

PowderPack Nr. 3: 250 gab./kastē
PowderPack Nr. 15: 100 gab./kastē
PowderPack Nr. 50: 100 gab./kastē

POWDERPACK Nr. 3
≤ 0,085 m³ - UR 50%
≤ 0,045 m³ - UR 70%
≤ 0,030 m³ - UR 100%

POWDERPACK Nr. 15
≤ 0,45 m³ - UR 50%
≤ 0,22 m³ - UR 70%
≤ 0,15 m³ - UR 100%

POWDERPACK Nr. 50
≤ 1,15 m³ - UR 50%
≤ 0,86 m³ - UR 70%
≤ 0,57 m³ - UR 100%

UZGLABĀŠANA
< 50 °C
24 mēneši oriģinālajā
iepakojumā

Hermetizēšana vai vakuums nav nepieciešami.
Aktīvā bāze – aizsardzība netiek ietekmēta, ja
iepakojums nav nevainojami hermetizēts.

Neietekmē metāla virsmas īpašības.

PULVERA IEPAKOJUMU NAV PAREDZĒTS ATVĒRT. 
Vienkārši ievietojiet paku iepakojumā kopā ar 
metāla detaļām, kuras vēlaties aizsargāt, un 
aizveriet iepakojumu.

Aizsardzība iekštelpās līdz diviem gadiem.

Drošs un nekaitīgs.


