KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Cor-Pak VpCI
Stretch Film

ROZCIÑGLIWA FOLIA DO PAKOWANIA

EMITUJE LOTNY INHIBITOR KOROZJI VpCI

Opis produktu
Cortec Cor-Pak VpCI Stretch Film jest rozciàgliwà folià przeznaczonà do maszynowego lub r´cznego
owijania produktów metalowych w celu ochrony przed korozjà w czasie magazynowania lub transportu.
Zapewnia ochron´ metali ˝elaznych i nie˝elaznych dzi´ki emitowaniu lotnych inhibitorów korozji (VpCI),
tworzàcych na powierzchni metali ochronnà pow∏ok´ molekularnà. Du˝a wytrzyma∏oÊç mechaniczna folii
umo˝liwia jej automatyczne owijanie, poprawiajàc w ten sposób dok∏adnoÊç i estetyk´ opakowania.

G∏ówne zalety
•
•
•
•
•
•
•

ochrona przeciwkorozyjna produktów we wszystkich rodzajach transportu
ochrona przeciwkorozyjna i opakowanie w jednej operacji - redukcja kosztów
przyjazna Êrodowisku i nadajàca si´ do powtórnego przetwarzania
dzi´ki przeêroczystoÊci umo˝liwia wizualnà kontrol´ produktu w czasie magazynowania lub transportu
∏atwe nak∏adanie i zdejmowanie
film ochronny tworzàcy si´ na powierzchni metalu nie musi byç usuwany przed dalszà obróbkà
powierzchni lub nak∏adaniem innej pow∏oki
dozwolone stosowanie na metalach kontaktujàcych si´ z ˝ywnoÊcià (FDA - USA)

Chronione metale
stal w´glowa, stal nierdzewna, stal ocynkowana, ˝eliwo, stopy lutownicze, stopy aluminium, bràz (<30%
Zn), miedê.
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Rozmiary
Do pakowania maszynowego:
dost´pna w standardowych wymiarach o szerokoÊci 50 cm oraz 76 cm przy nast´pujàcych gruboÊciach
folii i d∏ugoÊci rolek:
gruboÊç 25 µm, d∏ugoÊç w rolce 1372 m
gruboÊç 38 µm, d∏ugoÊç w rolce 914 m
gruboÊç 50 µm, d∏ugoÊç w rolce 686 m

Do pakowania r´cznego
dost´pna w standardowych wymiarach o szerokoÊci 30,5 cm, 38,1 cm oraz 45,7 cm, wszystkie
o gruboÊci folii 25 µm i d∏ugoÊciach w rolce 457,2 m.
Folia dost´pna jest równie˝ w innych wymiarach, na specjalne zamówienie klienta (minimalna d∏ugoÊç jakà
producet mo˝e wyprodukowaç to 457,2 m).

Przechowywanie
Przechowywaç w pomieszczeniach zamkni´tych w temperaturze pokojowej, w oryginalnych fabrycznych
opakowaniach.

•
•
•
•

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.

DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:
OT iK Sp. z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl
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.

