Serija VpCI®-130

TEHIČNI PODATKI O PROIZVODU
ne vsebujejo nitrita niti kroma. Zaradi svoje sastave so primerne
za industrijsko uporabo in zaščito.

DODATNE PREDNOSTI
VpCI®-130 gobice vsebujejo cca. 10 krat več hlapljivega inhibitorja
po kvadratnem metru kot supstance tradicionalnih materijalov
(VPI papir ipd.). Zaradi tega je mogoča učinkovita zaščita velikih
površin metala. Kombinacija navedenih lastnosti je idealna za
zaščito izvoznih pošiljk in za prekomorski transport.
Kombinacija VpCI®-130 gobice in VpCI®-126 filma zagotavlja
visoko učinkovito zaščito.

METALI KI SE ŠČITIJO
OPIS PROIZVODA
Edinstven, fleksibilen materijal za pakiranje, ki kombinira VCI
začtito, blaži udarce, odvaja vlago ter ima odlične antistatične
lastnosti. Z uporabo tega proizvoda eliminirate drage proizvode
za preprečevanje rje. Deli, zaščiteni s Cortec® VpCI®-130 gobico
so pripravljeni za takojšnjo uporabo brez predhodnega čiščenja ali
eventuelnega odstranjevanja premaza. Z uporabo tega proizvoda
dosežete precejšnje prihranke pri delu.
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SPECIFIKACIJA
Cortec® VpCI®-131 gobasta blazinica
Standardna velikost je 5,08 cm x 25 cm x 0,64 cm.
Ščiti do 45 l. prostora. Druge velikosti se izdelujejo po naročilu.

Kovinski deli, pakirani s CortecovimiVpCI® gobicami imajo kontinuirano zaščito pred vlago, solmi iz zraka, kondenzacijo, agresivno
industrijsko atmosfero, večkratno antikorozivno zaščito.

Cortec® VpCI®-32 gobasta blazinica
Standardna velikost je 25 cm x 25 cm x 0,64 cm.
Ščiti do 23 l. prostora. Druge velikosti se izdelujejo po naročilu.

Cortecove VpCI®-130 gobice so skladne z vojaškim standardom
MIL-PRF-81705D za antistatične materijale.

Cortec® VpCI®-133 gobica
Standardna velikost je 2,5 cm x 2,5 cm x 0,64 cm.
Ščiti do 14 l prostora po komadu ter ima nalepko za pritrjevanje.
Druge velikosti se izdelujejo po naročilu.
Cortec® VpCI®-134 gobica ( krožna )
Standardna velikost je 1,91 cm x 0,64 cm
Ščiti do 9,35 litra prostora.

LASTNOSTI
Cortecove VCI-130 gobicee natopljene s hlapljivim inhibitorjem
korozije. So odlična zaščita za barvne in nebarvne metale in legure vključno z jeklom, bakrom, aluminijem, medenino, cinkom,
železom itd. Cortecove VpCI® gobice ne menjajo fizikalne niti
kemijske lastnost elektronskih komponent in so primerno sredstvo
za zaščito tiskanih vezij in plošč.

PREDNOSTI
Cortecove VpCI®-130 gobice ne vsebujejo škodljivih komponent,

Cortec® VpCI®-137 gobica v roli
Standardna velikost je 1,35 m x 39,6 m x 0,64 cm.
Ščiti 3 m3/m2. Druge velikosti se izdelujejo po naročilu.
Da bi se ohranila koncentracija hlapljivih inhibitorjev, mora biti
neuporabljena gobica dobro zaprta v plastičnih vrečkah. Rok
trajanja je 24 mesecev.

SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.
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