CORPALIN® VCI Papper COR-PAPER
CORPALIN® VCI-papper
För Corpac VCI korrosionsskyddspapper kommer uteslutande nötningsbeständigt
råpapper av hög kvalitet, fritt från klorider, sulfater och andra korrosionsfrämjande
ämnen i fråga. Tillsammans med VCI-beläggningen uppnås ett enkelt och mycket
eﬀektivt korrosionsskydd.
Tack vare användning av en multimetall-VCI-materialkombination med verkan i två
riktningar är användningen problemfri. Oavsett vilken metall du vill skydda är hanteringen alltid enkel.
VCI-skyddet fungerar såväl genom kontakt som via ångfas. En inkapsling av VCI-materialet gör att det fördelas jämnt över en lång tidsperiod. Detta förenklar tillhandahållet
vid arbetsplatsen och säkerställer ett säkert, eﬀektivt korrosionsskydd för så gott som
varje tillämpning.
När förpackningen har avlägsnats lämnar VCI-molekylerna metallytan utan att efterlämna rester. Resultatet är en torr, ren komponent som omedelbart kan användas.

Fördelar:
Miljövänligt korrosionsskydd
Ingen infe�ning
Ingen oljning
TRGS 615 konform
Komponenter kan omed
elbart användas – torra, rena
och korrosionsfria

Skyddade metaller: *:
1

Stål, zink: Kolstål, ros�ri� stål, galvaniserat stål och gjutjärn

2

Koppar, mässing, brons

3

Aluminiumlegering

4

Tennlegering

5

Brons
*För metallkomponenter med särskilda y�örhållanden (ökad råhet, rester av bearbetnings- eller tvättmedier) rekommenderas test av en modellförpackning i en klimatkammare.

CORPALIN® VCI Papper COR-PAPER
Tekniska data

Produkter:

Kraftpapper 60 g/m² impregnerat med ca. 10 g/m² korrosionshämmare.
Användning: Multi-metall, VCI Korrosionsskyddspapper för förpackningar.

Fysikaliska egenskaper:
Test				Värde
Ytmassa kraftpapper		
Ytmassa VCI			
Ytmassa totalt			
Draghållfasthetsindex längsgående
Draghållfasthetsindex tvärgående
Utsträckning längsgående		
Sprängtryck			

60 g/m²
10 g/m²
70 g/m²
116 Nm/g
58 Nm/g
1,40 %
294 kPa

- Kundanpassade
storlekar
- Påsar
- Formskärningar
- Olika kvaliteter

Korrosionsskydd
Kontroll enligt DBL 6994:2015:
Rostskyddsbetyg 1; mycket väl lämpat för internationell transport
Kontroll enligt VW 50164:
Korrosionsskyddsbetyg 2,2; väl lämpat för internationell transport

Corpac® CORPALIN® Korrosionsskydd VCI-papper.
Enkelt. Säkert. Kostnadseffektivt.
Vi sätter standarden!
*De nämnda egenskaperna är statiskt uppmätta värden, som kan variera på grund av ändrade produktionsförhållanden eller
-maskiner. Inget ansvar kan härledas ur denna information.

Stay in touch!
Corpac AB
Växthusvägen 10
435 33 Mölnlycke
Tel:
Tel 2:

0703 290 290
0704 133 050

corpac.se

