VpCI-418L/VpCI-418LM

Detergente Alcalino para Limpeza Pesada
Características

• Líquido de limpeza e desengordurante alcalino para limpeza
pesada com ação exclusiva para remoção de depósitos de
hidrocarbonetos.
• Sem adição de nitratos ou aminas.
• Contém um VpCI®, proteção para multi-metais.
• Não deixa película residual e não afeta a qualidade adesiva
da pintura.
• Previne ferrugem a curto prazo.
• Pode ser usado com segurança em vidros e na maioria dos
plásticos.
• Não produz espuma.
• O VpCI-418 LM é livre de silicato, provendo o máximo de
limpeza da superfície.

Uso Eficaz

• Maquinário em geral, blocos de motor, ou peças forjadas
cobertas com óleo ou depósitos de óleo.
• Placas, folhas de metal, e peças fundidas cobertas com
películas oleosas antes da pintura ou decapagem.
• Partes metálicas contaminadas com silk, desenho ou
compostos de polimento.
• Lavagem por pressão.

Aplicação
Descrição do Produto
VpCI-418L / VpCI-418 LM, não fazem espuma, são
desengordurantes e desengraxantes alcalinos para limpeza
pesada direcionado para limpeza industrial, de equipamentos
utilizados na exploração de petróleo, equipamentos
comerciais e da marinha naval. Os produtos são destinados
auso em equipamentos de lavagem elétrica, lavadoras
automáticas sujeitas à altas rotações, e lavadores spray de
alta pressão.
Os produtos não são inflamáveis, são livres de nitrato,
atóxicos, e não apresentam tendência a problemas
associados à maioria dos produtos de limpeza à base de
fosfato.
VpCI® - 418 LM conta ainda com uma fase a vapor inovadora
o VpCI® (Patenteada pela Cortec®) que funciona da seguinte
forma, após a limpeza, moléculas de VpCI® formam uma
barreira monomolecular sobre a superfície metálica,
protegendo a mesma contra corrosão.

Os produtos podem ser aplicados usando lavador mecânico ou à
base de spray.
Misture bem o VpCI-418 L/418 LM até que esteja totalmente
dissolvido. Meça o pH e também confira o refratômetro para
estabilizar as leituras referenciais.
Diluições Recomendadas
Limpeza leve:
Use de 3 – 5% de VpCI-418 líquido ou VpCI-418 LM em água.
Limpeza normal:
Para maquinário, vagões, equipamentos em alto-mar, e tanques
contaminados com camadas médias, usem de 5 – 7% de VpCI-418
líquido ou VpCI-418 LM em água.
Limpeza pesada:
Para equipamentos de perfuração, óleos, óleos não processados,
cascos, e superfícies de concreto, e estruturas usem de 7 – 10% de
VpCI-418 VpCI-418 LM em água.
Limpeza a vapor:
Use de 3 – 5% de VpCI-418 ou VpCI-418 LM em água.

Alcance da Temperatura

VpCI-418 ou VpCI-418 LM são recomendados para uso em
temperaturas variando entre 95 – 160ºF (35 – 71ºC).

VpCI-418 LM
Aparência
PH
Densidade

Embalagem do Produto
O VpCI-418 L e VpCI-418 LM está disponível em baldes de 5
galões (19 litros), tambores de 55 galões (208 litros). Estocar este
produto em embalagem lacrada e fechada em um lugar seco e
que não congele. Se mantido nestas condições, a vida útil do
produto é de 24 meses.

Líquido amarelo a âmbar claro
10,0 – 10,5 (1% aquoso)
8,6 – 8,8 lb/gal (1,03 – 1,05 kg/kl)

VpCI-418 Líquido
Aparência
Líquido levemente amarelo
PH
11 – 12 (1% aquoso)
Conteúdo não volátil 8 – 12%
Densidade
8 -8,9 lb/gal ( 1,07 -1,08 kg/l)

PRODUTO SOMENTE DE SER UTILIZADO PARA FINS INDUSTRIAIS
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS
MANTER EMBALAGEM BEM FECHADA
O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR DADOS DE SEGURANÇA
GARANTIA LIMITADA
Todas as instruções, informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes que a Cortec
Corporation acredita ser confiáveis, mas a precisão ou integridade delas não são garantidas. A Cortec Corporation
garante que os produtos Cortec® são livres de defeitos quando enviados aos clientes. A obrigação da Cortec
Corporation em relação à garantia será limitada à troca do produto que seja comprovadamente defeituoso.
Para obter a troca de um produto dentro da garantia, o cliente deve notificar a Cortec Corporation sobre o defeito
alegado dentro de seis meses após o envio do produto ao cliente. Todos os valores referentes ao frete pela troca de
produtos serão de responsabilidade do cliente. A Cortec Corporation não poderá ser responsabilizada por qualquer
dano, perda ou prejuízo em consequência do uso ou da inabilidade de uso dos produtos

ANTES DE UTILIZAR, O USUÁRIO DEVE DETERMINAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA SEU USO
PRETENDIDO E ASSUME TODOS OS RISCOS E QUAISQUER RESPONSABILIDADES QUE ESTEJAM
RELACIONADAS A ELE. Nenhuma representação ou recomendação que não estejam aqui contidas serão
consideradas para causa ou efeito a menos que sejam escritas em documento assinado por um empregado
da
Cortec
Corporation. A GARANTIA ACIMA MENCIONADA É
EXCLUSIVA, EM LUGAR DE E É CONSIDERADA ACIMA DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS
(EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÓRIA), INCLUSIVE SEM AS LIMITAÇÕES QUE QUAISQUER GARANTIAS
DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE A
CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES DO USO
DE SEUS PRODUTOS PELOS CLIENTES.
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