
BRANOrost Chips 

VCI - Антикорозионен Чипс 

Характеристики: 

 

BRANOrost Chips са наситени с  premium VCI качество от 

BRANOpac и предлагат отлично уплътняване и защита от 

надраскване за метални компоненти и повърхности. 

BRANOrost Chips комбинира предпазване от корозия с 

предпазване от нараняване на продукта. 

 

Чрез постоянно излъчване на малки количества, активно 

антикорозионно вещество (VCI - Volatile Corrosion Inhibitor), 

BRANOrost Chips помага за запазването на метални 

продукти по време на транспортиране и съхранение от корозия. 

 

Опаковки и контейнерери в които е сложен,  BRANOrost 

Chips, се изгражда предпазна атмосфера, която 

надеждно предпазва продукта от корозия, дори и след като сте 

отваряли опаковката за кратко време - предпазната атмосфера 

се възтановява незабавно. BRANOrost Chips имат 

съхранителен ефект.  

 

BRANOrost Chips се поставят в опаковката или 

прилепват за кухи пространства с дебели външни стени. 

Колкото по-добра е външната опаковка толкова по-

дълготраен ще е ефекта. 

BRANOrost  

Chips R 
(съдържа нитрит 

според TRGS 

615) 

Предпазва стомана , хром , калай , чист 

алуминий и чугун. 

 

 

BRANOrost 

Chips U 
(не съдържа 

нитрит) 

Предпазва стомана, чугун (само  при 

допир) , цинк , хром , мед , месинг , 

бронз , чист алуминий и калай. 

 

 

BRANOrost 

Chips M 
(не съдържа 

нитрит) 

Предпазва стомана , хром , калай , чист 

алуминий , чугун (само при допир) 

 

 

BRANOrost варианти: 

 

Зависимост от нуждите ви, BRANOrost Chips е 

наличен в три различни варианта 

Предимства : 

• Предпазна опаковка срещу корозия 

която е природосъобразна 

• Опаковка и предпазване срешу корозия 

в едно  

• Металните продукти са готови за 

използване моментално 

• Лесно и бързо за опаковане  

• Може да се рециклира  

• Не съдържа опасни материали или 

вещества 

• BRANOpac има следните ISO 

сертификати  ISO 9001 и ISO 14001     

• Възможна е изработката на 

персонализирани решения за вашите 

нужди 

 



BRANOrost Chips 

Информация за продукта 

Формат на продукта: 

На ролка, лист, плик , капак и заготовка. 

 

Изисквания: 

Метала трябва да бъде изчистен, подсушен, чисто от 

частици при предишна обработка и да няма корозия 

преди опаковането му. Колкото по-дебела е външната 

опаковка толкова по-дълготраен е предпазният ефект. 

 

Изхвърляне: 

BRANOrost Chips продуктите са маркирани с RESY 

етикет и могат да бъдат рециклирани или или термично 

оползвотворени. Ако термичното оползотворяване не е 

възможно продукта може да бъде изхвърлен или 

изгорен съобразно регионалните изисквания ! 

 

Безопасност при употреба: 

BRANOrost Chips отговаря на TRGS 615 изискванията. 

Предпазен капацитет: 

 

Съхранение и срок на годност: 

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

се излага на директна слънчева светлина. Срока на 

годност на продукта в оригиналната му опаковка е до 3 

години. За метални продукти опаковани с BRANO-

rost Chips в,  зависимост от климатичните условия 

и близостта на опаковката, периода на 

предпазване може да е до три години. 

Когато видите етикета BRANOpac 

„Naturally Protected“, можете да 

бъдете сигурни ,че този продукт е 

произведен природосъобразно и 

екологично и предлага отлична 

защита. 

Според нуждите ви, имате три BRAN-

Opac решения : BRANOpac Basic , 

Premium , Customized. 

 

 

 

 

Капацитет Размер 

0,1 л. 10 x 10 мм. 

0,2 л. 15 x 15 мм. 

1,0 л. 30 x 30 мм.  

2,0 л. 43 x 43 мм. 

2,5 л. 50 x 50 мм. 

5,0 л. 71 x 71 мм. 

Капацитет Размер 

25,0 л. 100 x 120 мм. 

80,0 л. 170 x 240 мм. 

125,0 л. 245 x 250 мм.  

250,0 л. 250 x 490 мм. 

500,0 л. 490 x 500 мм. 

1000,0 л. 490 x 1000 мм. 


