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Решете проблемите,
причинени от:

Корозия

Защитата има скрит коз!
Антикорозионните хартии PROPATECH VCI се използват успешно от много години
за защита на метални предмети по време на транспорт и съхранение. Летливите
молекули, с които са импрегнирани се отлагат по металните повърхности,
създавайки покритие, способно да неутрализира въздействията на външните
замърсители и да предпази предметите от корозия.
Антикорозионните хартии PROPATECH VCI имат няколко приложения и са особено
подходящи за употреба, като подплата между стоките, като резервен източник на
VCI в комбинация с други PROPATECH VCI продукти или за застилане на кутии.

Оксидиране

Основни приложения:
Напълно разглобени комплекти, метални автомобилни части (моторни системи,
трансмисии, скоростни кутии, накладки и др.), стоманени ролки, цели машини и
всякакви метални предмети.
ДВУСТРАННА ХАРТИЯ
Летливите PROPATECH VCI молекули сублимират от двете страни на хартията. За
това двустранната хартия е особено подходяща за постилане между подредени
един върху друг продукти. Тя може да бъде използвана също в опаковки с фолио
PROPATECH VCI FILM с цел да се повиши ефективността и да се удължи
действието.
ДВУСТРАННА КРЕПИРАНА ХАРТИЯ
Освен обичайните свойства на двустранната хартия, този продукт притежава също
еластичността и разтегателността на крепираната хартия.Той е особено подходящ
за пакетиране на високоустойчиви индустриални продукти за интензивна употреба.
ХАРТИЯ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ
Хартията PROPATECH VCI с полиетиленово покритие е произведена, чрез нанасяне
на полиетиленов слой върху хартиената основа. Тя има двойна функция – служи
като бариера срещу външни атмосферни влияния, като същевременно изпуска
активното вещество само в опаковката, намалявайки разпръскването му във
външната среда.
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КРЕПИРАНА ХАРТИЯ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ
Освен обичайните свойства на хартията с полиетиленово покритие, този продукт притежава
също еластичността и разтегателността на крепираната хартия. Той е особено подходящ за
пакетиране на високоустойчиви индустриални продукти за интензивна употреба.
КОМБИНИРАНА ХАРТИЯ С ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ
Хартиите PROPATECH VCI с полиетиленово покритие могат да бъдат комбинирани с други
материали, като плат и пластмасови мрежи. Антикорозионната хартия POLRETE VCI
съчетава антикорозионното действие на хартията със здравината на мрежата и
водоустойчивостта на полиетилена.
РУЛА, ЛИСТА И ТОРБИ ОТ ХАРТИЯ PROPATECH VCI
Хартиите PROPATECH VCI се предлагат под формата на рула, листа и торби.
СЕРТИФИКАТИ И РЕГУЛАЦИИ
Хартиите PROPATECH VCI са сертифицирани по стандарта TRGS 615.
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