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ПИСАНИЕ 
Стреч фолиото Cor-Pak® VpCI е уникален 
висококачетвено фолио, разработено за защита от 
корозия на черните и цветни метали. Фолиото е 
коекструдирано, посредтсвом  най-модерните 
смоли, които предоставят изключителни качества 
на здравина и еластичност, както и многостранно 
защитно антикорозионно дейтсвие върху металите, 
благодарение на VpCI технология. Стреч фолиото 
Cor-Pak® VpCI осигурява устойчивост срещу 
спукване и укрепва товара, което позволява на 
потребителя да намали обема на товара и да 
осигури по-добро опаковане и по-ниски разходи. 
Съчетанието от устойчиви полиетиленови смоли и 
технологията VpCI правят стреч фолиото  
Cor-Pak® VpCI антикорозионно стредство от най-
висок клас, което е достъпно днес на пазара.  
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стреч фолиото Cor-Pak® VpCI е съвместимо с 
оборудването за ръчно и машинно опаковане за 
търговско приложение.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Не съдържа полиизобутилен (PIB) или други 
лепящи вещества в прилепващия слой, което 
позвлява рециклиране на отделеното фолио 
•  Не оставя остатъци върху частите  
•  Осигурява многостранна антикорозионна защита 
на металите посредством действието на  VpCI 
 

 

Стреч фолио Cor-Pak® VpCI Високо технологични 
           антикорозионни филми - Системи за Ръчно опаковане със 
многостранно действие върху металите, патентовани в целия свят 

 
•  Защитените части могат да се използват веднага, без да 
имат нужда от почистване или обезмасляване  
 •  По-икономичен и безопасен от тиксо ленти, канап или 
ремъци 
 • Държи защитените части заедно 
 • За допълнителна здравина самозалепящият се филм се 
прикрепя към всеки слой 
 • Предпазва от прах, мръсотия и влага продуктите на склад 
 • Изключително високо качетсво на продукта при леки товари 
позволява намаляване на обема и ефективност на разходите  
 • Може да се нанася със стандартно оборудване 
 • Отлична прозрачност и прилепващи свойства  
 • Коефициент на еластичност до 3:1 
 • Одобрен от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ 
(FDA) да се изпозлва при контейнери за храни и при 
оборудване за транспортиране и съхранение на стоки 
• Рециклира се, екологично чист 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Предлага се в стандартни размери. 
Свържете се с Обслужване на клиенти на Cortec при 
възникнали запитвания или при нужда от помощ. Стреч 
фолиото Cor-Pak® VpCI трябва да се съхранява в затворени 
помещения при стайна температура, запечатано в 
оригиналната му опаковка. 
 
ХАРАКТЕРНИ МЕХАНИЧНИ КАЧЕТСВА НА СТРЕЧ ФИЛМА 
COR-PAK® VPCITM  
Дебелина: 50 microns 
 
    Посока Средно

развиване 4659 Крайна степен 
на елатсичност, 
psi  ASTM D882-91 ширина 4083 

развиване 858 Пик на 
разтегляне, %  ASTM D882-91 ширина 965 

развиване 880 Устойчивост на 
скъсване,  
сила грам ASTM D1922-94a ширина 1691 
Пробиваемост,% ASTAM D3420-95-20 развиване 67 
Отлепяне ASTM D5458-95 развиване 276 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
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