
 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
Кор-Pak ® VpCI  Skin е вакумно термоприлепващо фолио за 
опаковки в търговията на дребно на метални изделия.  
Кор-Pak ® VpCI  Skin фолиото използва най-новата Surlyn смола в 
комбинация с патентованата VpCI Cortec на технологията 
предоставяща  двегодишена корозионна защита с кристално чист 
вид.  
Тези две технологии позволяват Кор-Pak ® VpCI  Skin фолиото да 
предоставя корозионна защита дори и в най-екстремните 
опаковачни условия.  
 
Веднъж опаковани със Кор-Pak ® VpCI  Skin , фолиото излъчва 
антикорозионни вещества (VpCIs), които създават 
едномолекулярен защитавайки на повърхността на метала.  
Освен това, превъзходните механични качества на Кор-Pak ® VpCI  
Skin предоствавят подходяща физическа защита за търговията на 
дребно или крайния потребител.  
 
Металните части защитени с Кор-Pak ® VpCI  Skin , фолиото 
позволяват лесно инспектиране на продуктите по време на превоз 
и съхранение.  
Почистването, отстраняване или други допълнителни операции не 
се изискват след отстраняване на опаковката, дори ако частите 
трябва да бъдат заварявани, запоявани или боядисвани.  
Кор-Pak ® VpCI  Skin , фолиото оставя металните повърхности 
чисти и без замърсавания .  
 
Кор-Pak ® VpCI  Skin вакумно-термозалепващото фолио може да 
се използва със стандартно опаковачно оборудване и обикновено 
защитава от корозия за срок до две години.  
 
ПРЕДИМСТВА  
• Лесно боравене с продуктите  
• Като цяло занижени разходи за опаковане  
• Като цяло занижени разходи спрямо блистер опаковките 
• Подобряване на топлинно уплътнение  
• Ниска температура на опаковане  
• Осигурява широки операционни възможности  
• По-бърза скорост на опаковачната линия  
• Намалява щетите по продукта  
• Изключително общата издръжливост  
• Подобрена защита на продукта  
• Подобрен външния вид на опаковката  

ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ  
• Въглеродна стомана  
• Неръждаема стомана  
• Чугун 
• Алуминий 
• Сребпо  
• Никел  
• Припой  
За метали, които не са изрично посочени по-горе, моля свържете 
се с Cortec за информация по отношение на защитата.  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Обикновено се използва за промишлени опаковки. 
Предметите които се опаковат става матрица, които фолиото 
обгръща чрез вакуум и топлинно ги запечатва върху картонена 
подложка осигурявайки отлична видимост на изделието.  
Приложения, при които няколко части трябва да бъдат  
опаковани заедно, брави, антени, ръчни инструменти,  
кухненски инвентар, водопроводни аксесоари, отвертки,  
крепежни елементи, свредла, ленти за трионите и др. 
  
ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 
Ако хартия / картон се използват при директен контакт с Кор-Пак ® 
VpCI филиото, хартията / картона трябва да се грундирани за фолиа 
от типа Surlyn. Ако друго покритие се използва в пряк контакт със 
Кор-Pak ® VpCI фолиото, покритието трябва да е съвместимо със 
фолиа от типа Surlyn.  
Трябва да се използва картон с висока порьозност с цел правилното 
прилепване на фолиото и добър контакт с картата.  
Когато се използва лепило,за адхезия или кохезия за допълнителна 
защита от корозия се препоръчва, използването на Cortec продукта 
M-5120 при 2 -5% от теглото на лепилото.  
М-5120 е многометална  добавка за лепило за адхезийни или 
кохезийни системи.  
 
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ 
Кор-Pak ® VpCI се предлага в единичени листов формат с дебелина 
от (75 микрона) до (250 микрона), с размер от (61 см) до (83.8 см) 
максимум. Фолиото трябва да се съхранява на закрито при 
вътрешни атмосферния условията, запечатано в оригиналната си 
опаковка.  
При тези условия, срока на годност е до 24 месеца.  
 
Забележка: Информацията, съдържаща се тук е представена само 
за информация . Ние не поемаме отговорност за резултатите, 
получени от други лица над чиито методи на използване ние нямаме 
контрол.  
Един или няколко Американски и чуждестранни патенти или 
заявки за патенти защитават този продукт. 
 
 

                                     
 
 
 



 
 
 
СВОЙСТВА 
 

 
 
 
 
 
 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 
Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 
е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 
гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 
от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 
Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 
 
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА,КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ТЯХ.  
Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 
 
ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

                                              ДИСТРИБУТОР 

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


