
        
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
Cortec ® VpCI-146 е импрегнирана антикорозионна 
хартия за индустрията.  
Нашата патентована технология която революционизира 
начина, по който металите са защитени с опаковка.  
Cortec ® VpCI-146 хартия с превъзходна защита от 
корозия за черни и цветни метали, което премахва 
неободимоста от няколко вида хартия за различните 
видове метали.  
Cortec ® VpCI - 146 хартията предоставя екологична 
алтернатива на полиетилена и хартията с восък.  
Cortec ® VpCI-146 хартията е безопасена за околната 
среда, не е  токсична, биоразградима и е пълно 
рециклираща . Тава означава VpCI-146 могат да се 
рециклират с други видове хартиени продукти като 
кутии, картон и др.  
 Cortec ® VpCI-146 хартията е направена от най-  
качественната рециклирана хартия крафт без 
използването на хлор или други избелващи вещества. 
Това елиминира установеното замърсяване на 
опакования продукт при други конкурентни VCI / VPI 
хартии. VpCI-146 е лесен за използване.  
Частите, защитени с VpCI-146 могат да  бъдат 
боядисвани, заварявани, и запоявани без предпазния 
слой да влияе върху физическите свойства и на най - 
чувствителни електрически и електронни компоненти, 
включително на съпротивлението и проводимоста. 
       
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
Cortec ® VpCI-146 хартия може да се използва за защита 
на продукти при съхранение и превоз в широка гама от 
приложения: затапване на тръби, вмъквене на ленти в 
отвори в големи опаковки, както и сепариране на листи 
между продуктите.  
• Метало производство на: рулони, тел на макари, листи 
ламарина, пръти и др  

• Коване и леене: сурови и обработени изковки и    
отливки.  
• Металообработване: щанцоване на ламарина изработка 
на лагери, крепежни елементи, тръби, пръти, бижута, 
сребърни изделия, и др.  
• Готова продукция: двигатели, машини, оборудване, 
инструменти, железария, уреди, инструменти, мотори и 
др.  
• Електрически и електронни компоненти, табла,  
печатни платки и др.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Един продукт за всички черни и цветни метали.  
• Биоразградим. Не съдържа нитрити, фосфати,  
силикони, хромати или други тежки метали.  
• Напълно рециклируем,  
VpCITM-146 е патентована Антикорозионна хартия. 
 • Ефективен срещу агресивни среди, включително 
влажност, SO2, H2S и галванична корозия на различни 
метали.  
• Отговаря на военен стандарт MIL-P-3420E.  
• Предпазния слой не трябва да бъдат отстранен преди 
допълнителна обработка на повърхностите. 
• Защитава сухи или намаслени метали по време на 
съхранение, транспортиране както и при морските 
превоз.  
• Добра бариера срещу влага и устойчива на масла.  
• Естественна  хартия без замърсители предпазва от 
замърсяване на опакованото изделие.  
• Комбинира антикорозионна защита, бариерни свойства  
и опаковка, в едно изделие.  
                          
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ  
• Карбонена Стомана  
• Неръждаема стомана  
• Подцинкована стомана  
• Чугун  
• Алуминиеви сплави  
• Мед  
• Месинг (≤ 30% Zn)  
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
Продуктите трябва да бъдат опаковани веднага след като 
са почистени. Продукта трябва да бъде опакован 
възможно най плътно от VpCI хартията за да може 
метална повърхност да бъде добре защитена.  
Използвайте около (0.09 m2) от VpCI 146 
хартия за всеки (0.028 m2) за повърхностна   
защита, и (0.09 m2)  хартия  VpCI 146 за 
всеки (0.01 m2)  пространство без деректен допир. 
За дългосрочно съхранение до десет години, поставете 
опакования продукт в херметическа опаковка. Хартията 
има напечатно лого върху обратната страна на 
покритието. Също така на разположение като 
Крепирана хартия . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
РАЗФАСОВКИ 
Стандартни размери:  
Конвертор ролки (1.22 м. Х 3353 м.) 
преобръщане състав (0,91м. Х  183 м.),  
(1,22м. Х 183 м.) и  
Листове перфорирани на ролки (0.31м. X 0.31 м.). 
Потребителски размери и конструкции на разположение 
при поискване 
 

 
 
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 

 

 
 
 
 


