
BRANOfol M3, R3 
VCI - Антикорозионно фолио 

Характеристики: 

BRANOfol M3 и BRANOfol R3 са сини, специални 

полиетиленови фолиа, с двустранна VCI активност за 

предпазване от корозия при транспорт или съхранение 

на метални изделия. 

Фолиата са водоустойчиви, може да се залепват и са 

удобни за автоматично и ръчно опаковане. BRANOfol 

M3 и BRANOfol R3 са налични в дебелина от 40 до 300 

μm и също като VCI - щамповани фолиа.  

Чрез постоянно излъчване на малки количества, активно 

антикорозионно вещество (VCI - Volatile Corrosion Inhibitor), 

BRANOfol фолиата помагат за запазването на метални 

продукти по време на транспортиране и съхранение от корозия. 

Предпазната атмосфера, в зависимост от обема на 

опаковката е налична след кратък период от време. 

Това важи дори след като се отвори опаковката за 

определен кратък период. - предпазната 

атмосфера ще се възтанови изключително бързо. 

BRANOfol M3 
(не съдържа нитрит)

Предпазва стомана, чугун (само при 

допир), поцинкована стомана, калай, 

алуминий, хром, цинк, мед и нейните 

сплави. 

BRANOfol R3 
(съдържа нитрит 

според TRGS 615)

Разработен специално за да предпазва 

желязо. Предпазва желязо, хром, калай, 

чист алуминий и чугун. 

Срок на предпазване: 

Зависимост от климатичните условия и колко добре 

опаковката е затворена, BRANOfol M3, R3 предпазва до 

12 месеца. Продължителността на предпазването може 

да бъде адаптирана след оглед и запознаване с 

продукта за опаковане и процеса на работа. 

Предимства: 

• Предпазна опаковка срещу корозия която е

природосъобразна

• Не е необходимо да смазвате продуктите

• Металните продукти са готови за

използване моментално

• Лесно и бързо за опаковане

• Може да се рециклира

• Предпазва срещу влага

• Не съдържа опасни материали или

вещества

• Висока еластичност и сила на скъсване

• Възможна е изработката на

персонализирани решения за вашите

нужди



BRANOfol M3, R3
Информация за продукта 

Формат на продукта: 

Фолио, лист, плик, U профил, капак, тръба, плисирана 

тръба, лайнер, еластичен плик с връзки, плик с цип.  

Съхранение и срок на годност 

Трябва да се съхранява на хладно и сухо място и да не се 

излага на директна слънчева светлина. Срок на годност в 

оригиналната опаковка до 3 години. 

Изхвърляне: 

BRANOfol M3, R3 може да се рециклират. Замърсеното 

фолио трябва да се предаде за изгаряне. 

Безопасност при употреба: 

BRANOfol M3, R3 отговарят на TRGS 615 изискванията. 

Специални изпълнения:

Според нуждите ви, имате три BRAN-

Opac решения : BRANOpac Basic , 

Premium , Customized. 

BRANOfol M3 M3 - стандартно

M3 S - свиващо се

M3 XS - устойчиво на скъсване 

M3 SXS - устойчиво на скъсване и свиващо се

M3 XA - виолетово и антистатично 

M3 ESD  - черно и електропроводимо

M3 FL - огнезащитно

M3 KL - крос-ламинирано

M3 UV - UV - стабилно

M3 XE - допълнително еластично 

M3 SUV  - свиващо се и UV - стабилно

BRANOfol R3 R3 - стандартно

R3 XS - устойчиво на скъсване 

R3 SXS - устойчиво на скъсване и свиващо се

R3 XA - виолетово и антистатично

Параметър Тестов Метод Единица BRANOfol 

Издръжливост на опън 

надлъжно/напречно 

DIN EN ISO 

527-3/2/500

MPa > 25

Разтягане 

надлъжно/напречно 

DIN EN ISO 

527-3/2/500

% > 600

Dart-Drop ASTM D1709/A Гр. > 550

Пропускливост на 

водна пара 

гр/м2 * d ≤ 1 

Работни температури Временни: максимум 70 °C 

Постоянни:  -10 °C до 40 °C 

Механичните параметри надвишават спецификациите на норма 

DIN 55530. 

Факти:


