CORPALIN® VCI High-Tech Coex-folier
CORPALIN® VCI-folier kombinerar
den senaste Coex-tekniken med det eﬀek�vaste
korrosionsskyddet för alla dina metallprodukter.
Vid tät förpackning av er produkt i CORPALIN® VCI-folier är metallkomponenter skyddade i upp till 15 år* mot alla
typer av korrosion, inklusive rost, beslag, vitrost och oxidation. *
CORPALIN® VCI -folie kan ersätta vanliga rostskyddsmedel som olja, fett eller torkmedel. Ytterligare en fördel med
CORPALIN® VCI-förpackning är att man slipper avlägsna beläggningar, avfetta eller rengöra som tidigare. Er produkt
kan användas omgående. CORPALIN® är transparent, så att delarna är lätta att känna igen. De verksamma ämnena
är fria från aminer och innehåller inga fosfater eller halogenbaserade ämnen. CORPALIN® VCI-folie är inte toxiskt,
och 100 % återvinningsbart.
De verksamma VCI-ämnena sublimerar ur folien och kondenserar på alla metallytor i den slutna förpackningen.
Ångfasen når alla områden av ytan som ska skyddas, så att även de svårtillgängliga inre ytorna får ett eﬀektivt
korrosionsskydd. Produkten får ett fullständigt skydd mot korrosionsskador vid lagring, samt inhemska och utrikes
transporter.
Corpac® CORPALIN® VCI-folier tillverkas, förutom några få undantag och på särskild
önskan från kunder, endast i koextruderad kvalitet. Därmed reduceras användarens
kontakt med de verksamma VCI-ämnena till ett minimum, (TRGS 615), och verkningskraften för metallen ökar ﬂerfaldigt.

1 barriärskikt
Skydd mot fukt och smuts
Ökat UV-tålighet

1
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2 spärrskikt
Ökad ogenomtränglighet för vattenånga
VCI spärrskikt
3 VCI stödskikt

Fördelar:
100% återvinningsbar
100% PE
Ofarlig, ogi�ig, minimal
hudkontakt
TRGS 615-konform
Komponenter kan genast
användas – torra, rena och
korrosionsfria

Skyddade metaller/legeringar: *:
1

Stål, zink: Kolstål, rostfritt stål, galvaniserat stål

2

Koppar, mässing, brons, olika gjutjärn

3

Aluminiumlegering

4

Magnesium [5xxx (Mg), 6xxx (Mg, Si), 7xxx (Zn)]

5

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

CORPALIN® VCI High-Tech Coex-filmer
Produkter:

Tekniska data
VCI
Korrosionsskydd:

Vid korrekt användning och efterlevnad av användaranvisnin
garna 2–5 år.
Beroende på utförande kan upp till 20 år uppnås. Kontakta
din kontaktperson hos Corpac.

Hållbarhet:

I originalförpackning och under normala förhållanden (skyd
dat från direkt solljus och fukt) är hållbarheten 5 år.

Återvinning:

100% LDPE, 100% återvinnbar

Fysikalisk-mekaniska egenskaper:
Test				

Testmetod		

- Platt film
- Rörformig folie
- Halvrörformig folie
- Påsar
- Huvor
- Sidvikta huvor
- Rätvinkliga huvor
- kundanpassad

Kvaliteter
Enhet		

Medelhög filmtjocklek		
DIN 53370		
µm 		
Rivstyrka
längsgående/tvärriktning		
DIN EN ISO 527		
MPa		
Töjning vid brott
längsgående/tvärriktning		
DIN EN ISO 527		
%		
Krympförhållande
längsgående/tvärriktning		
Verpametod		
%		
Glidfriktionsvärde yttre/yttre		
DIN 53375		
-		
Glidfriktionsvärde inre/inre		
DIN 53375		
-		
Dart Drop			
ASTM D 1709 A		
g		
WIM-korrosionstest		
TL 8135-0002 A		
-		
									

Värde
100

30 / 28
650 / 780
74 / 29
0,30
0,25
450
Betyg 3
god effekt

- Film
- Luftkuddefilm
- Stretchfilm
- Krympfilm
- Wellfilm
- Automatfilm
Ytterligare möjliga
egenskaper
- VCI-Antistatisk
- VCI-ESD-kvalitet

CORPALIN® VCI Korrosionsskyddsfolie.
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.

    (DIN EN 61340-5-1
     Rs = 109- 10 11)

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

0703 290 290
0704 133 050

corpac.se

