
Защитата се разпръсква

ТОРБИЧКА ЗА ТАБЛЕТКИ PROPATECH VCI 

Миниатюрни таблетки... гигантска защита!

ТОРБИЧКИТЕ ЗА ТАБЛЕТКИ PROPATECH VCI съдържат малки таблетки с

PROPATECH VCI. Те предоставят силна защита. Молекулите VCI действат като

насищат вътрешността на опаковката и гарантират дълготрайна и постоянна

защита от корозия и оксидиране.

Торбичките са проектирани за употреба в ограничени пространства и са способни

бързо да разпръснат VCI молекулите в средата, която трябва да бъде защитена,

поддържайки наситеността постоянна във времето, дори след кратки отваряния

на опаковките.

В случай, че пакетите Ви, вече защитени с продуктите на PROPATECH VCI, се

нуждаят от допълнителна защита, торбичките са идеалното решение.

ТАБЛЕТКА PROPATECH VCI

Най-практичното и ефективно решение за малки опаковки!

ТАБЛЕТКИТЕ PROPATECH VCI представляват компресиран VCI прах, смесен с

кристали, които намаляват чупливостта им.

ТАБЛЕТКИТЕ са особено подходящи за допълване и подсилване на

антикорозионното действие на продуктите от гамата PROPATECH VCI. Освен

това, благодарение на малките си размери, те могат да бъдат поставени на най-

скритите и трудни за защитаване места. Всъщност те са идеални за

защитаването на торби и малки кутии, съдържащи метални стоки. Те са

идеалното решение при автоматичното пакетиране на продукти.
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Diffusers

ПЯНА PROPATECH VCI

ПЯНА PROPATECH VCI е гама от продукти, съдържащи PROPATECH VCI субстанция,

идеални за защита на стоманени, медни, месингови, бронзови и други метални предмети,

които не трябва да влизат в контакт с каквито и да било прахове и пудри.

Широко използвани в електрическата и електронна индустрия, различните видове пяна

имат повишен излъчващ капацитет за дълги периоди от време.

ПЯНАТА PROPATECH VCI е особено подходяща за допълване и подсилване на

антикорозионното действие при насипни опаковки, предназначени за дълъг транспорт, дори

той да се случва при критични климатични условия.

В случай, че се обработват големи стоки, пяната може да бъде приложена в най-трудно-

достъпните места на опаковката и може да бъде снабдена със самозалепваща се лента.
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