Ny revolutionerande Grön Film för industriell förpackning!
Eco-Corr® är en biobaserad och biologiskt nedbrytbar film baserad på Cortec’s patenterade
VpCI® teknik.
Det är den första100% biologiskt nedbrytbara VCI filmen i världen.
Denna högeffektiva produkt erbjuder mycket bättre drag och riv hållfasthet och ultimata
töjningsegenskaper än tidigare lågdensitet polyethylen (LDPE) filmer. Produkten är
certifierad enligt DIN CERTCO DIN EN 13432
(Europe) och Biodegradable Products Institute ASTM D6400 (USA).
Produkten är värme och vattenstabil och löses inte upp och går sönder när den används.
Eco-Corr® ger kontakt, barriär och ångfasrostskydd (VpCI®) upp till 2 år.
Produkten ger ett multimetall skydd och är en förbättrad ersättare för icke nedbrytbara och
nitritbaserade VCI filmer.
Efter kontakt med jord eller kompost, bryts plastfilmen ner snabbt och komplett, utan att
kontaminera jorden. Produkten är fri från nitrit och amin.
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Eco- Corr® bryts ner till 100% på ett par veckor och omvandlas till koldioxid och
vatten.
Metall komponenter som är packade I Eco-Corr® skyddas kontinuerligt mot salt, hög
luftfuktighet, vatten, kondens, aggressiv industriell atmosfär och liknande korrosiva miljöer.
Ångfas rostskydds inhibitorn kondenserar på alla metallytor i det stängda förpackningen.
VpCI® tränger in och belägger alla ytor, såväl öppna som svåråtkomliga områden, och
skyddar ytorna mot mikro-korrosion.
Med detta miljöanpassade rostskydd erhålls ett komplett skydd under lagring såväl som under
nationella och internationella transporter.

Högteknologisk utrustning förpackad i EcoCorr® för exportskeppning.
Behöver ni ett högupplöst foto? Vänligen besök: www.cortecadvertising.com
Cortec® Corporation är ett världsledande företag med fokus på innovativt, miljöanpassat
VpCI® and MCI® rostskydd inom Förpackning, Metallbearbetning, Byggnation, Elektronik,
Vattenbehandling, Olja & Gas och ett flertal andra industriella områden.
Vårt obevekliga engagemang för hållbarhet, kvalite, service, och support är oöverträffad
inom industrin.
I sitt huvudkontor med bas i St. Paul, Minnesota, tillverkar Cortec® över 400 produkter som
distribueras över hela världen. Bolaget är ISO 9001 & ISO 14001:2004 certifierat.
Ansvarig distrubutör för Cortec produktsortiment i Sverige och Danmark:
Tribotec AB, Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel: 031-887880 www.tribotec.se
www.tribotec.dk

