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VLASTNOSTI 

vzhled hnědá, vazká tekutina

doporuč. síla povlaku 75 mikronů

typ povlaku olejový

bod vznícení 112 °C

skladovatelnost 24 měsíců (24 °C)

obsah tuhých látek 12–13 m2 (75…) 

viskozita 10 000–25 000 cps  (23°C)

hustota 0,9–1,0 kg/l

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ 

TYPICKÉ APLIKACE

•  uhlíková ocel 
•  nerez ocel 
•  měď 

•  hliník 
•  litina 

•  stříbro
•  magnézium

ZPŮSOB APLIKACE 
Příprava: VpCI® 369 je potřeba před aplikací kvalitně smí-
sit se základní látkou. 
Aplikace: Výrobek je možno aplikovat nástřikem, nátě-
rem, lázní. Při aplikaci je potřeba zajistit kvalitní ventilaci. 
Čištění: Pro čistění nářadí a oplach používejte alkalická 
čistidla jako je VpCI® 411. 

BALENÍ 
Produkt je dodáván v nádobách o obsahu 19 l a 208 l. 
Dostupný i v předem naředěné verzi. 

norma vrstva Uhlík. ocel 
(hod.)

Hliník 
(hod.)

vlhkost ASTM D-1748 0,025 mm 7 000+ 3 000+

solný roztok ASTM B-117 0,025 mm 500+ 1 000+

•  ocelová lana 
•   elektrické kontakty,  

kabeláže
•   ochrana ozubených  

převodů

•   ochrana při dlouhodo-
bém skladování (5+ let) 

•   aditivum do olejů: 
- při lisování 
- při tažení 

Společnost TART, s.r.o., neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným nebo neodborným použitím jejich produktů. 

POPIS VÝROBKU 
VpCI® 369 je bariérový prostředek na povrchovou 
úpravu na bázi oleje. Aplikuje se jako aditivum  
do olejů nebo jako nátěr. 
Poskytuje účinnou ochranu všech druhů kovů  
při nechráněném skaldování a při dlouhodobé  
konzervaci materiálu. 
Antikorozní povlak ochrání vnější části i vnitřní  
prostory chráněného dílu. 

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
•  samo-rozpínací tepelný efekt 
•  tepelná stabilita až 82 °C 
•  vysoká mazavost 
•  prodlužuje životní zařízení 
•  odpuzuje vlhkost 
•  účinný při nechráněném venkovním skladování 
•   vhodné aditivum do olejů, kvalitní mísitelnost,  

má minimální vliv na viskozitu 
•  odpovídá normám  
      - MIL-C-16173D (stupeň 1)  
      - NSN 8030-00-244-1297  
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•   ANTIKOROZNÍ OBALY

•   PROCESNÍ ADITIVA

•    PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU

•   OBECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

•   KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA

•   ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY

•   ADITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY

•   VYSOUŠEDLA

•   PRODUKTY NA ÚPRAVU VODY

•   EKO PRODUKTY

•   PRODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ

•   PRODUKTY PRO BETON

•   ZDOKONALENÁ MAZIVA

•   VpCI® PRÁŠKY

PRODUKTY


