ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VpCI-125 е Антикорозион и Разпръскващо
Статичното електричество полиетиленово фолио
или торбички,уникално със способността си да
предотвратява щети от корозия и наелектризирване.
Фолиото съчетава най-новите пластмасови
технология с най-ефективната корозионна защита за
множество метали и със силно електростатично
разсейващи свойства.
Cortec ® VpCI фолио и торбички заменят
конвенционалните Антикорозиони като масла и
осушители.
Вие спестявате повече защото Cortec ® VpCI
опаковките премахват всички обезмасляващи
процеси при премахване на антикорозионото
покритие.
Вашият продукт вече може да се използва веднага.
Опаковките от VpCI-125 защитават ефективно
електронните компоненти от електростатичен
разряд без наличие на влага. VpCI-125 отговаря на
военен стандарт MILPRF -81705D за (Статично
разпръскващи опаковъчни материали).
VpCI-125 не съдържа свободен амини, фосфати,
хромати,силикони и други вредни материали.
VpCI-125 е нетоксичен.
ПРЕДИМСТВА на VpCI-125
• Осигурява Мултиметална защита на черни и
цветни метали
• Предотвратява щети от наелектризиране
• Не се изисква наличие на влага за защита срещу
наелектризиране
• Не влияе за оптичните свойства
• Не влияе на пластмаси, използвани в
производството на електронни компоненти

• Не съдържа свободни амини или токсични
съединения
•Защита без директен контакт и недостижими
вътрешни пространства.
• Устоичво на пробив при нормално използване
РАЗМЕРИ
VpCI-125 опаковките са на разположение, както
в стандартни така и по желание на клиента
размери.
VpCI-125 торби са изработени от статични
дисипативен полиетилен, съдържащи парна
фаза на инхибитор на корозия
С дебелина от (50-150микрона), с максимален
размер ръкава от (1.3 м).
Стандартните размери на торбичките са :
(10 х 15 см)(15 х 20 см)(20 х 25 см)и(25 х 31 см).
СВОЙСТВА
Електростатично разсейващи свойства
отговарят военен стандарт : MIL PF-81705 D
Повърхностно електрическо съпротивление
между 10E+11 Ω/sq.
Скорост на Статично разграждане - 0,12 сек
Анти-статичните фолиа отговарят на
изискванията на IEC - 61340-5-1
10E + 10Ω
ПРИЛОЖЕНИЯ
VpCI-125 Премахващи Статично електичество
торбички и фолиа.
Препоръчва се за опаковане на статичночувствителни и нестатичено чувствителни

компоненти, за които наелектризирването и
корозията са пролемни.
Те се препоръчват се за опаковане на интегрални
схеми, печатни платки, радарни остановки,
телекомуникационно оборудване, електронни и
електрически панели и кутии.

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ
VpCI-125 представлява едномолекулярен слой
върху метални субстрати, което не пречи на
физическото или химическите свойства на
електронните компоненти и оснавата им.
Метали които VpCI-125 защитава включват:

СЪХРАНЕНИЕ
VpCI-125 трябва да се съхранява при стайна
температура, запечатани в оригиналната им
опаковка.
Срок на годност е до една година в оригиналната
опаковка. Фолиата трябва да бъдат запечатани,
за да сведе до минимум обмена на въздуха.
МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА

• Стомани
• Мед и сплавите и
• Алуминий и сплавите му
• Месинг
• Припои
• Сребро
• Никел
• Различни подложни покрития
За метали, които не са изрично посочени
по-горе, обърнете се към Cortec.

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
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