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VHODNÉ PRO OCHRA-
NU TĚCHTO KOVŮ
•  hliník 
•  oceli 
•  litiny 
•  měď a slitiny mědi 
•  cín  

TYPICKÉ POUŽITÍ  
•  odstávka zařízení 
•   ochrana součástí  

za provozu 
•  zámořský transport 
•  oprava náhradních dílů 
•  skladování 

POUŽITÍ 
VpCI® 389 před použitím 
důkladně rozmíchejte.  
Nátěr může být proveden 
sprejováním, štětkou,  
válečkem nebo ponorem. 

OMEZENÍ 
Produkt, ošetřený VpCI® 389 
nebo VpCI® 389D by měl 
být důkladně suchý před 
uložením do balení.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 
VpCI® 389 a VpCI® 389D 
je dostupný v 19litrových 
kanystrech a 208litrových 
barelech. Produkt nesmí 
zmrznout.

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

POPIS VÝROBKU 
VpCI® 389 je dočasný nátěr na vodní bázi, poskytují-
cí vynikající ochranu při venkovních aplikacích.  
Produkt vykazuje výbornou odolnost proti solné 
mlze. VpCI® 389 je výrobek, přátelský životnímu  
prostředí, nahrazující produkty na bázi olejů. 
VpCI® 389 je vodou ředitelný. Většina ředících 
poměrů VpCI® 389 : voda je v rozmezí 1:1 až 1:8. 
Doporučená síla vrstvy v rozmezí 5–50 mikronů.  
Díky takto tenké vrstvě je produkt také výbornou 
variantou pro dlouhodobou (až 5 let*) ochranu ve 
vnitřních prostorách a střednědobou (6–24 měsíců*) 
 
 

 ochranu při venkovním použití. Produkt se přetváří 
v plastický film, který může ztvrdnout. Lze jej leh-
ce odstranit alkalickými čistidly jako např. CORTEC 
VpCI® 414.  

* v závislosti na podmínkách a síle vrstvy

VLASTNOSTI 
•  excelentní ochrana pro venkovní použití 
•  multimetalická ochrana 
•  bezpečné a jednoduché použití 
•  přátelský k životnímu prostředí 
•   dostupný ve verzi pro okamžité použití  

(VpCI® 389D – naředěno v poměru 1:1 s vodou)

VpCI® 389 / VpCI® 389 D 

VLASTNOSTI 
VpCI® 389 VpCI® 389D

vzhled našedlý až béžový viskózní roztok

obsah netěkavých látek 35–43 % 17–22 %

hustota 0,95–1,01 kg/l 0,94–1,01 kg/l

pH 9,5–10,5 čistý 9–10 čistý

VOC 170 g/l  85 g/l

minimální doba  
pro druhý nátěr 30–90 min

doba po kterou nátěr 
bude ještě lepit 10–60 min

čas potřebný k zaschnutí 1–3 hod

typ povlaku plastický, lepivý

skladovací doba 12 měsíců při 24 °C

teoretická spotřeba 14-17 m2/l při 25 mikronech
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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


