
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 междинни слоеве между продуктите, като

допълнителна VCI защита в комбинация с други PROPATECH VCI продукти или за

застилане на кутии или опаковки.

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 са разположени 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.

Оксидиране

Корозия

Решете проблемите, 

причинени от:



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.

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.

КАРТОН

PROPATECH VCI CARTO е двустранен разделител, идеален за използване за защита на стоки,

произведени от тежки метали.

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.



Предварително нарязана VCI антикорозионна хартия на ролки

Антикорозионната хартия PROPATECH VCI вече се предлага и на ролки със система за

предварително нарязване.

Propagroup винаги е била наясно с нуждите на своите клиенти. Това е причината да направи

необходимите проучвания и да създаде нова система за предварително нарязване от хартиени

ролки. Така гамата продукти PROPATECH VCI PAPER на ролки и листове е напълно

завършена. А основната ѝ цел е да решава многобройните проблеми на хората в различни

професионални сфери. В действителност, този нов продукт ще намали времето за рязане на

хартиите в необходимите размери, както и отпадъците и фирата на материала, като

същевременно PROPATECH VCI PAPER ще запази своите защитни свойства.

С тази нова система за предварително нарязване складът винаги ще бъде добре организиран.

Вече няма да има търкалящи се хартии и винаги ще знаете точно колко листа имате на ролка.

VCI хартията ще се запазва по-добре и по-продължителност, като заема по-малко място в

склада.



Както вече беше споменато по-рано,

VCI PROPATECH хартиите могат да

бъдат комбинирани с полиетилен,

както и с други материали като плат

или пластмасова мрежа. По този

начин става възможно създаването на

специализирани материали за

специфична употреба и със защитни

изисквания с различни и допълващи

се характеристики.

Комбинацията POLRETE PROPATECH

VCI се състои от опаковъчна хартия,

импрегнирана с PROPATECH VCI,

мрежа и полиетиленово фолио.

Събрани заедно, тези материали

съчетават антикорозионната защита

на хартията, здравината на мрежата и

хидроизолационния капацитет на

полиетилена. Това ги прави идеални

ако металните продукти трябва да

бъдат защитени от корозия по време

на транспортиране и съхранение,

например. Благодарение на мрежата,

която запазва цялостно продукта дори

при наличие на прокъсвания в

хартията, POLRETE PROPATECH VCI

е особено подходящо решение за

опаковане на продукти с остри ръбове

или за подсигуряване вътрешността

на картонени кутии, дървени щайги и

пластмасови или метални контейнери.
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