
 

               • Инструменти  
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches съдържат  
(изпапяващи се антикоризионни вещества), които 
предпазват черни и цветни метали VpCI от 
корозия. Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches са 
утвърдени за военна употреба под стоков номер 
NSN # 6850-01-470-2737. Мембрната Tyvek® 
позволява на молекулите VpCI® да достигнат 
повърхността на метала.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches осигуряват 
ефикасна защита на черни и цветни материали в 
един пакет. Препарата се изпарява и след това се 
кондензира върху всички метални повърхности, 
като осигурява защита на всички зони на 
металния продукт.  
•Действието на парната фаза осигурява защита 
на  труднодостъпните повърхности 
• Защитният филм VpCI няма нужда да бъде 
отстраняван 
• Няма нужда от обезмасляване и почистване 
• Предпазените части, елементи и механизми 
могат да се използват веднага 
• Филмът VpCI е самовъстановяващ, за да 
осигури продължителна защита, в случай че 
опаковката бъде отворена 

• Лесно се поставя в опаковката ръчно или 
автоматично  
• Абсорбира влагата от опаковката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cor-Pak® 1- MUL Емитерни Торбички - Патентовани   

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches са разработени 
за да осигурят защита на продукти, компоненти или 
механизми, когато са пакетирани в кутии от велпапе, 
пластмасови опаковки или торби, както и в дървени 
или метални контейнери. 
Успешната им употреба включва: 
• Комплектовани механизми, части и компоненти 
• Антикорозионна защита на части, намиращи се в 
антистатични опаковки 
• Двигатели 
• Механичен контрол  
• Прецизно обработени или щамповани части  
• Морско или търговко електронно оборудване  
• Електрическо оборудване 

 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Поставете в опаковката торбичка Cor-Pak® 1-MUL 
Pouch ръчно или автоматично. Веднага след това 
затворете и залепете опаковката. Всяка торбичка   
Each Cor-Pak® 1-MUL Pouch предпазва до 28 литра. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Осигурява микроскопичен защитен слой 
• Осигурява защита до 24 месеца  
• Не събира прах 
• Има двойно действие: изсушава и предпазва  
• стоков номер NSN# 6850-01-470-2737 
• Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches са утвърдени  
за военна употреба под стоков номер : 
GSA# 8030012081769. 
• Федерален стандарт 101,  
Технически доклад Ardec  99-05, 
Picatinny Arcenal, New Jersey, USA 
 
ЗАЩИТА НА МЕТАЛИТЕ 
Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches предлагат 
многостранна защита на металите.  
Праха VpCI®, който се съдържа в торбичките отговаря 
на военен стандарт : MIL-I-22110 C. 
 
 
 

 



  
  
  
  
ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
Торбичките Cor-Pak® 1-MUL Pouches се предлагат в 
кашони, съдържащи 300 броя.  

Форма: дишаща торбичка Tyvek®  
Външен вид: бяла със зелен печат 
Специален етикет: няма  Не съхранявайте продукта над 54ºC. Затваряйте 

кашона след употреба.  Размери: 6.4 cm (L) x 6.4 cm (W) x .15 cm (H) 
Срокът на годност на неотворен кашон Cor-  
Pak® 1-MUL Pouches е до 24 месеца. ОГРАНИЧЕНИЯ  

Изпозлват се само, когато са поставени в 
опаковки или кутии, пластмасови опаковки или 
торби, както и в метални, дървени или 
пластмасови контейнери  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 

 

 CHIMTEC Ltd. 
112 - 8TH Primoski Polk Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
 
ХИМТЕК ООД 
ул. 8ми Приморски Полк №112 
9000 ВАРНА 
Тел: 0888 280 563 
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


