ОПИСАНИЕ

МНОГОМЕТАЛНА защита VpCI

VpCI (Парова фаза инхибитор на корозия) 126 Серия
филио се съчетават последните технологии, които
осигуряват най-ефективна защита от корозия за всичките
ви метални продукти.
Опаковате продукта си в Cortec ® VpCI 126 и
защитавате всякакви метални предмети от всички видове
корозия включително и ръжда, петна , бяла ръжда и
окисляване и др.за период до 5 години .*
Това е точно толкова лесно, колкото пускането вашия
продукт в Cortec ® опаковка VpCI!Cortec ® VpCI фолиа
и опаковки заменят конвенционалните антикорозиони
като масла и осушители. Спестявате дори и повече,
защото със Cortec ® VpCI опаковките се премахват
всички процеси по обезмасляване или премахване на
антикорозионните покритя. Вашият продукт вече може
да се използва незабавно.
VpCI-126 ® опаковките са прозрачни, което прави лесно
да се идентифицират частите. Освен това, те не
съдържат свободни амини, фосфати, или халогени и са
нетоксични и рециклируеми.
VpCI-126 ВОЕННА версия също така отговаря на
изискванията на спецификацията по военен стандарт
MIL-PRF -22019D (Тип 1).

Метални предмети опаковани в Cortec ® VpCI-126 ®
Blue ®получават постоянна защита от корозия
предизвикана от сол, прекомеренавлага и конденз, дори
в агресивни индустриални среди.
VpCI-126 ® Blue ® действат по следния метод :
Инхибиторите на корозия се изпаряват и след това
кондензират върху всички метални повърхности в
опаковката дори и по най- трудно достижимите
вътрешни пространства които нямат директен контакт с
опаковката.
Вие получавате пълна Антикорозионна защита на
продукта по време на съхранение, както и по време на
транспорт било то по море или суша, елиминирайки
всички евентуални оплаквания на клиентите ви .
VpCI-126 ® е Одобрен от Американската Федерална
Медицинска Администрация за използване при
опаковане на хранителни опаковки и техника от
хранително вкусовата промишленост.
В допълнение, Cortec ® VpCI-126 ® Blue ®е получил
одобрение от водещ институт по отношение на
рециклиране и обезвреждане на опаковки от материали,
съдържащи Cortec ® химикали.

* В зависимост от дебелината на фолиото и начина
на приложение
VpCI-126 ® може да бъде произведен по желание на
клиента със широк спектър на най-напредналите смоли
за добавена издръжливост на пазтягане,скъсване и др.
VpCI-126 ® серия фолиа и опаковки защитават метални
предмети с размериот игла до презокеански контейнер.

ЗАЩИТА

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ

В VpCI-126 ® серия е най-доброто антикорозионно
полиетиленово фолио продавано днес в света, с найвисока степен на корозионна защита доказана от
стандартни и вътрешни методи за изпитване. За
допълнителна проверка и историческа информация,
моля свържете се с Вашия Cortec ® дистрибутор или
посетете Cortec ® на World Wide Web на
http://www.CortecVpCI.com.

• Алуминий
• Подцинкована стомана
• Въглероден Стомани
• Силиконовата стомана
• Неръждаема стомана
• Сребро
• Мед
• Припой

ИСТИНСКА VpCI ЗАЩИТА

ПРОДУКТИ

В Cortec ® VpCI-126 ® серия е единственият филм на
разположение на пазара днес, които предлага
балансирана комбинация от безконтактна и контактна
защита от корозия съчетани с високотехнологични
смоли и технология на екструдиране.

VpCI-126 ® Blue ® може да бъде прозрачен или не.
Опаковките с топлинно запечатване и могат да бъдат
използванис всички видове ръчни или автоматични
машини.
Продуктът е на разположение в различни стандартни и
персонализирани форми, като торбички, подсилени
листи, торбички на ролка, перфорирани листове на
ролка,торбички с цип, предватително отворени торбички
на ролка ,самозалепващо фолио, термосвиваемо фолио и
рукав за защита-малки или големи части. Антистатик
(ESD)и пожарозащитните (FR) видове са на
разположение.
Cortec ® VpCI Филмът е на разположение в различни
дебелини,в диапазона от 50 до 250 микрона и ширини от
(7.6 см - 12 м).

ХАРАКТЕРНИ механичните свойства на VpCI-126 ®

ТРАЙНОСТ
Срока на годност на VpCI-126 ® фолио е 2 години.
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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