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 אור המוצרתי
VpCI-375 קת הגנה  מספ ה ה, קורוזי מעכב ע בו מערכת צהינ

  הוא VpCI-375. יםשים, תנאי חוץ ותנאים תעשייתיקבתנאים 
,  ריימר וצבע עליון( )פ ייחודי שכבתי-חד  ,מים מבוסס  אקרילי צבע
הגנה  בת של מעכבי קורוזיה אורגניים ומציע ובת מורכ תערכיל המ
 אבץ. -מרים עתיריייפרבהשוואה לצבעים ופרת ומש

עמיד  וטיקסוטרופי  , ת התייבשו-ירמה VpCI-375בעת היישום, 
 ן. כדי להבטיח ציפוי אחיד, קשיח ומג ועיוותים לותבפני נזי

VpCI-375 הן בתנאי פנים והן בתנאי חוץ ספק הגנה ממושכת מ  ,
פה  גם בחשיאו קילופים,  ות, ללא סדיקמתפקד בצורה אופטימלית ו

 . UV ממושכת לקרינת השמש 

 יתרונות
 מהיר התייבשות  •

 בלתי דליק  •

 UVקרינת השמש עמיד ב •

 ביצועים אופטימליים בתנאי חוץ  •

 ( אחדב בע עליוןצושכבתית )פריימר -חדכת רניתן ליישום כמע  •

 מגן על מגוון רחב של מתכות  •
 

 מתכותמגן על ה
 ה שחורה פלד •

 ד חל-יירוסטה, פלדת אלפלב"מ, נ •

 * וונתפלדה מגול •

 נחושת  •

 *אלומיניום •
 מיקרון. 12.5-25נון במי  VpCI-373 greenגון ימר כהטמיע פרי, מומלץ לני היישוםפל* 

 יצועים ותוצאות בדיקותב
 (1010פלדה שחורה מ Q-panels)על 

 

 
  תכונות אופייניות
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 יישום
, רולר,  רלס()פשוט או איי ריסוסב VpCI-375ניתן ליישם 

 מברשת או טבילה. 
 חה או אמצעי אחר. בעזרת מקד , ב לפני היישוםערבב היטיש ל

( יש ליישם  עליון בעשכבתית )פריימר וצ -רכת ציפוי חדעמיצירת ל
 .  מיקרון 100( של DFTבש )בעובי ציפוי י VpCI-375את 

מסוג   מעל פריימרבע עליון כצגם  VpCI-375יתן ליישם את נ
VpCI-374.  מעל ים סולבנטיביישום צבעיםVpCI-375   יש

 התאמה. ת בצע בדיקל
  2באיזור היישום היא לפחות נקודת הטל ש יש לוודא רה: הע

 . עת היישוםטורה ב מפר הטמפחות מעלות 

 האחסון ואריז

VpCI-375 ליטר,   208נים , בחביוליטר  19דליים רוז בא
 ליטר.  1040ובקוביות 

 להימנע מקיפאון.  יש
 (.חודשים 12חת )אשנה  זמן מדף הוא

 
 

גלית. בכל מקרה של  ורגם מגירסת המקור באנדף מידע זה מת
 ת. ספק, תופסת הגרסה האנגלי

 

 

 

 

 

 

 ריסוס פשוטלהמלצות 

 

 איירלס ריסוסהמלצות ל
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