นวัตกรรมใหม่ สําหรั บการป้องกันสนิมด้ วยเทคโนโลยี “VpCI”

ปกป้องอุปกรณ์ และ
งานโครงสร้ าง

ห่ อหุ้ม ไร้ สนิม
สะดวกง่ าย พร้ อมใช้ งาน

ป้องกันปั ญหาสนิมในตู้คอนโทรล
ฉีดพ่ น ป้องกันยาวนาน

ชิน้ งานสะอาด ไร้ สนิม

เคลือบนาน ทนทานหลายปี

เก็บนาน เปิ ดง่ าย สะดวกใช้

ชิน้ เล็ก ชิน้ ใหญ่ ป้องกันได้

“VpCI” คืออะไร ?
VpCI คือ เทคโนโลยีการป้องกันสนิมแบบแห้ ง
ทีจ่ ะทําให้ คุณลืมวิธีการป้องกันสนิมแบบเก่ าๆ
ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย :

“ ทุกปั ญหาสนิม ปรึกษาเราได้ ”

บริษัท ออฟติมอล เทค จํากัด

เลขที่ 5 ซอยอุดมสุข 34 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เว็ปไซต ์ : http://www.optimal.co.th
อีเมล : info@optimal.co.th

โทรศัพท ์ : (662) 749‐5850‐3 แฟ๊ก : (662) 749‐5772

Cortec VpCI Products
ประเภท
ผลิตภัณฑ์
VpCI
Packaging
Product

VpCI
Electronic
Product

ชื่อสิ นค้ า
Film
VpCI 125
VpCI126
VpCI Shrink film
VpCI Stretch film
Paper
VpCI 144
VpCI 145
VpCI 146
VpCI Paper
VpCI
liner‐Board
Foam
Foam Pads
Foam Square
Foam Circle

VpCI 101
VpCI 105

รายละเอียด
VpCI skin film, transparent, multi‐metal
protection, protection of moisture sensitive
and oxygen sensitive equipment.
VpCI impregnate foam protects multi‐metals
in small spaces and area in need of focused
corrosion protection.
Parts effective corrosion protection,
cushioning, and desiccant action, plus
excellent protected with Cortec VpCI series
foams are always ready for use, no degreasing
or coating removal is required.
Series foams provide antistatic capabilities all
in one step.

Foam device with adhesive backing.
Foam and Plastic emitter with breathable
membrane.
Emitters and tapes are designed to protect
products, components or parts against
corrosion when enclosed in non‐ventilated
housing, control boxes or other enclosed.

VpCI High
Performance
Coating

VpCI 368
VpCI 369
VpCI 396

VpCI permanent and temporary coatings
significantly reduce the need for sandblasting
and other surface preparation, and may even
make top coats unnecessary and are easily
removed with our environmentally safe
cleaner.

VpCI Surface
Preparation
Product

Corwipe 300
Corwipe 500
VpCI 414
VpCI 416
VpCI 422
VpCI 423

The multi‐metal corrosion preventive additive
for water‐base metalworking fluid, lubricant,
cleaner and coating during product
manufacturing.

VpCI Process
Industries

VpCI 617
VpCI 629
VpCI 641
VpCI 646
VpCI 649

VpCI water treatment keeps your system free
from pitting, aggressive scaling and oxygen
corrosion to prevent damages and reduce
maintenance time to be able to extended life
to your processing equipment, pipes and
pipelines, refinery equipment.

ตัวอย่ างการนําไปใช้ งาน

