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 אור המוצר תי

VpCI-386 תמעכבע  בו מערכת צהינ  
שים,  קקת הגנה בתנאים  מספ ה ה,קורוזי

ליישום  , ים תנאי חוץ ותנאים תעשייתי 
 .  (DTMישירות על מתכת )

VpCI-386 מבוסס  אקרילי צבע הוא  
 ,  עליון(  יפויצ) שכבתי -חד ,מים
בת של מעכבי  ובת מורכתער כיל המ

ע  ומצי  רעילים,-, לאקורוזיה אורגניים
בהשוואה לצבעים   פרתו הגנה מש

 אבץ.-מרים עתירייי פר ו
VpCI-386 על מגוון מתכות  ספק הגנה מ

ובעל עמידות מצויין בקרינת השמש 
UV . 

VpCI-386  על  ניתן לריתוך ולשימוש
   שטחים לפני ריתוך כמגן מפני קורוזיה.מ
 וון צבעים לבחירה.יתן להזמנה במג נ

 
( NSNקטלוגי )   'החומר מאושר ובעל מס

 . "וונאט   של צבא ארה"ב

 

 אריזהאחסון ו 
VpCI-386 ליטר 19דליים רוז בא ,

 ליטר,   208נים בחביו
 ליטר.  1040ובקוביות 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  תכונות אופייניות 
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 יישום 
 הכנת שטח 

 . על הידבקות העלולים להשפיע חומרי איטום, ציפויים,טביעות אצבע, ריז, על השטח להיות יבש, יציב, נקי וללא לכלוך, שמן, ג
   .או ש"ע VpCI-440-בערוך טיפול מקדים ץ לבקו ייצור, מומל  ביישום תעשייתי

 אברזיבי. קוי בני  NACE #3/SSPC-SP6שהפלדה תהיה ברמת ץ לביישום על פלדה קונסטרוקטיבית, מומ
 . בהיקף מלאע בדיקות הידבקות לפני ביצוע ו/או לבצ רןנציגי היצץ עם ייעץ להת מומל

 
  12.5-25במינון  VpCI-373 greenמסוג ומלץ ליישם פריימר  , מתכות מגולוונות או מצופות, מעל אלומיניום VpCI-386ביישום 

 . VpCI-375, 395, 396: סוג הציפוי הדרוש, כתלות במיקרון. פריימרים מומלצים נוספים
 . , יש לבצע בדיקת תאימותVpCI-386סולבנט מעל ביישום צבע עליון על בסיס  

 .ם מעלות פחות מהטמפרטורה בעת היישו  2הערה: יש לוודא שנקודת הטל באיזור היישום היא לפחות 
 

 ריסוס פשוט להמלצות 

 

 איירלס  ריסוסהמלצות ל

 

 ציודניקיון 

 

 

 

 

 

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