
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 126 Blue

                                 

SERIA ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE FOLII I WORKÓW

HAMUJÑCYCH JEDNOCZEÂNIE KOROZJ¢ WSZYSTKICH METALI

- opatentowana na ca∏ym Êwiecie

Opis produktu

Cortec VpCI 126 ∏àczy ostatnie osiàgni´cia technologii folii z najbardziej skutecznà ochronà
przeciwkorozyjnà wszystkich metali. Zapakowanie wyrobu w foli´ Cortec VpCI 126 zapewnia ochron´
cz´Êci metalowych przed wszystkimi rodzajami korozji: rdzewieniem, matowieniem, w˝erami, bia∏à
rdzà na powierzchniach cynkowanych oraz utlenianiem, na okres do 5 lat (w zale˝noÊci od gruboÊci
folii i warunków stosowania).

Folie VpCI firmy Cortec zast´pujà tradycyjne Êrodki ochrony czasowej jak oleje i poch∏aniacze wilgoci.
Przed dalszà obróbkà lub nak∏adaniem ostatecznych pow∏ok nie ma potrzeby odt∏uszczania lub
usuwania pow∏ok ochrony czasowej. Folia jest przeêroczysta co umo˝liwia ∏atwà identyfikacj´ cz´Êci.

Inhibitory VpCI firmy Cortec nie zawierajà azotynów, amin i fosforanów, dzi´ki czemu sà przyjazne
dla Êrodowiska naturalnego i bardziej bezpieczne od tradycyjnych inhibitorów korozji. Folie VpCI
sà nietoksyczne i nadajà si´ do powtórnego przerobu.

Folie i worki Cortec VpCI-126 mogà byç wytwarzane z zastosowaniem szerokiego asortymentu
najbardziej nowoczesnych ˝ywic. Dost´pne sà wersje produkowane na indywidualne zamówienia tak,
aby dok∏adnie zapewniç konkretne w∏aÊciwoÊci wymagane przez klienta, np. okreÊlona odpornoÊç
na przebicie, lub wytrzyma∏oÊç na rozdarcie.

Folia Cortec VpCI 126 mo˝e chroniç ma∏e metalowe przedmioty wielkoÊci ig∏y, jak i du˝e urzàdzenia
transportowane w kontenerach.
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Jednoczesna ochrona wszystkich metali

Metalowe cz´Êci zapakowane w foli´ Cortec VpCI 126 Blue otrzymujà  trwa∏à ochron´ przed
dzia∏aniem soli, nadmiernej wilgotnoÊci, skraplajàcej si´ pary wodnej i wilgoci, oddzia∏ywaniem
agresywnej atmosfery przemys∏owej i przed korozjà galwanicznà. Czàsteczki inhibitora VpCI
sublimujà z folii i ca∏e opakowanie wype∏nia si´ atmosferà o w∏aÊciwoÊciach ochronnych. Nast´pnie
czàsteczki VpCI skraplajà si´ na powierzchniach metalowych. W ten sposób zabezpieczone zostajà
wszystkie powierzchnie zewn´trzne i nawet najdrobniejsze i trudnodost´pne zakamarki powierzchni
wewn´trznych zapakowanego wyrobu.

Dopuszczenie do przemys∏u spo˝ywczego i powtórnego przerobu

Cortec VpCI 126 posiada dopuszczenie (FDA-USA) do pakowania pojemników na ˝ywnoÊç i sprz´tu
do obróbki ˝ywnoÊci. Poza tym folia Cortec VpCI-126 posiada certyfikat potwierdzajàcy przydatnoÊç
do powtórnego przerobu.

Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej

Cortec VpCI-126 jest dzisiaj najlepiej sprzedajàcà si´ folià antykorozyjnà PE na Êwiecie, wykazujàcà
najwy˝szy poziom ochrony antykorozyjnej w/g normowych i zak∏adowych metod badaƒ. Wi´cej
informacji o badniach i przyk∏adach zastosowaƒ dost´pne jest na stronie producenta:
http://www.cortecvpci.com.

Rzeczywista ochrona VpCI

Cortec VpCI-126 to jedyna dost´pna dziÊ na rynku folia, która oferuje zbalansowanà ochron´
antykorozyjnà lotnych i kontaktowych inhibitorów korozji w po∏àczeniu z najnowszà technologià ˝ywic
i folii.

Chronione metale

stale w´glowe, stal nierdzewna, stal krzemowa, stal ocynkowana, miedê, mosiàdz, aluminium,
srebro, stopy lutownicze,

Szeroka ró˝norodnoÊç wymiarów i w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych

Cortec VpCI-126 Blue to folie zgrzewalne, które mogà byç stosowane przy pomocy wszystkich
r´cznych lub automatycznych urzàdzeƒ do pakowania i zgrzewania.

Folie Cortec VpCI 126 dost´pne sà w ró˝nych postaciach standardowych i na zamówienia
indywidualnie:
- rolki, worki, pojedyƒcze torebki, torebki w rolkach z perforacjà, worki na rolce, worki z zak∏adkami,

przek∏adki perforowane, opakowania zwojów, r´kawy do ochrony ma∏ych albo du˝ych cz´Êci
- folie zgrzewalne, termokurczliwe, torebki z zamkni´ciem typu  zip-lock.
Dost´pne sà równie˝ wersje antystatyczne i spowalniajàce dzia∏anie ognia oraz ró˝norodne wymiary:
gruboÊci od 50 do 250 mikronów, szerokoÊci od 7,6 cm do 12 m.

Standardowe wymiary:
1. torebki typu zip-lock (gruboÊç: 100 µm): 7,6 cm x 12,7 cm; 15,2 cm x 20,3 cm;

25,4 cm x 30,5 cm; 30,5 cm x 45,7 cm;
2. torebki zgrzewane (gruboÊç: 100 µm): 7,6 cm x 12,7 cm; 10,2 cm x 15,2 cm;

15,2 cm x 20,3 cm; 25,4 cm x 30,5 cm; 30,5 cm x 45,7 cm; 45,7 cm x 61 cm;
61 cm x 76,2 cm;

3. rolki  (gruboÊci: 75 µm  i 100 µm ): 91,4 cm x 152,4 m; 121,9 cm x 152,4 m;
(gruboÊç: 100 µm): 3,7 m x 76,2 m; 6,1 m x 30,5 m; 9,1 m x 30,5 m;

4. worki z zak∏adkami (gruboÊç: 100 µm): 66 cm x 60,9 cm x 106,7 cm;
91,4 cm x 81,3 cm x 152,4 cm; 101,6 cm x 91,4 cm x 203,2 cm;
137,2 cm x 111,8 cm x 243,8 cm; 152,4 cm x 127 cm x 241,3 cm
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Folie Cortec VpCI-126 Blue spe∏niajà wymagania specyfikacji wojskowych: MIL-B-22019-C i MIL-B-
22020-C.

W∏aÊciwoÊci fizyczne przy gruboÊci folii 100 mikronów

Cecha fizyczna i metoda badania Cortec

VpCI-126 Blue

Standardowa,

nieantykorozyjna folia typu LDPE

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie przy

rozerwaniu ASTM D 882, [MPa]
26,41 / 22,8 18,12 / 19,75

Wyd∏u˝enie przy zerwaniu

ASTM D 882 A, [%]
772,4 / 824,1 523,1 / 661,1

Si∏a potrzebna do rozrywania

ASTM D 1922-94A  [%], ([g])

72,50 / 65,17

(4640,0 / 4170,67)

6,33 / 12,67

(202,67 / 405,33)

OdpornoÊç na uderzenie/przedziurawienie

ASTM D 3420-96B, [%], ([J])

33,7

(1,82)

52,7

(1,42)

wzd∏u˝/w poprzek

Okres trwa∏oÊci

Okres trwa∏oÊci: 2 lata.

• PRODUKTY WY¸ÑCZNIE DO ZASTOSOWA¡ PRZEMYS¸OWYCH
• CHRONIå PRZED DZIEåMI
• ZAMYKAå SZCZELNIE OPAKOWANIA
• ZAPOZNAå SI¢ Z KARTÑ BEZPIECZE¡STWA PRODUKTU

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOÂCI ISO 9001 ORAZ ISO
14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte sà na najlepszej wiedzy i doÊwiadczeniach , co do których jesteÊmy przekonani ˝e sà wiarygodne i

odpowiadajà rzeczywistemu stanowi teorii i praktyki. Nie sà one jednak wià˝àce i nie tworzà ˝adnego stosunku prawnego lub umownego ani te˝ dodatkowych zobowiàzaƒ do umowy kupna - sprzeda˝y, a

ich dok∏adnoÊç i kompletnoÊç nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, ˝e jego produkty wysy∏ane do nabywcy sà wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w

przypadku udowodnienia jego defektu. ˚eby uzyskaç prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomiç Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w

przeciàgu szeÊciu miesi´cy od daty wysy∏ki produktu do nabywcy. Wszyskie koszty wysy∏ki zwiàzane z wymianà produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za

jakiekolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikajàce z u˝ycia bàdê niemo˝noÊci u˝ycia nabytych produktów.Przed u˝yciem nabywca musi sam okreÊliç przydatnoÊç produktu do zamierzonego

zastosowania na swoje ryzyko i pe∏nà odpowiedzialnoÊç z nim zwiàzanà. Jakiekolwiek informacje i stwierdzenia wykraczajàce poza niniejszà kart´ nie sà w ˝aden sposób wià˝àce dopóki nie zostanà

potwierdzone umowà pisemnà.

OTiK Sp.  z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl

DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

CORTEC®, Total Corrosion ControlTM, Migrating Corrosion InhibitorsTM, MCI® to zastrze˝one znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrze˝ony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.

TreÊç niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udost´pnianie w internecie i przekazywanie

w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny ca∏oÊci lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.


