
VCI - Антикорозионна хартия 

Харектеристики: 

 

FERROGARD/MULTIguard VCI е натронова хартия 

комбинирана с basic VCI качество от BRANOpac. 

 

Чрез постоянно излъчване на малки количества, 

активно антикорозионно вещество (VCI - Volatile Corro-

sion Inhibitor), FERROGARD/MULTIguard харията помага 

за запазването на метални продукти по време на 

транспортиране и съхранение от корозия. 

 

Активните VCI вещества изграждат предпазна 

атмосфера която надеждно предпазва продукта от 

корозия, дори и след като сте отваряли опаковката за 

кратко време - предпазната атмосфера се възтановява 

незабавно. 

 

FERROGARD/MULTIguard работи активно и идентично 

от двете си страни. Може да се използва за опаковане, 

като междинен слой или покривен материал. 

FERROGARD 
(съдържа нитрит според 

TRGS 615) 

Предпазва желязо , стомана , хром , 

калай , чист алуминий и чугун. 

MULTIguard 
(не съдържа нитрит) 

Предпазва желязо , стомана, чугун 

(само  при допир) , цинк , хром , 

мед , месинг , бронз , чист алминий и 

калай. 

FERROGARD M 
(не съдържа нитрит) 

Предпазва желязо , стомана , хром , 

калай , чист алуминий , чугун (само 

при допир) 

FERROGARD/MULTIguard варианти: 

 

Зависимост от нуждите ви, FERROGARD/MULTIguard е 

наличен в три различни варианта 

Предимства 

• Предпазна опаковка срещу корозия която е 

природосъобразна 

• Металните продукти са готови за 

използване моментално 

• Не е необходимо да смазвате продуктите 

• Лесно и бързо за опаковане  

• Опаковка и предпазване срешу корозия в 

едно  

• Може да се рециклира  

• Не съдържа опасни материали или 

вещества 

• BRANOpac има следните ISO 

сертификати  ISO 9001 and ISO 14001 

 



Информация за продукта 

Формат на продукта: 

На ролка , лист , капак , плик  

 

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: 

FERROGARD/MULTIguard 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: 

FERROGARD/MULTIguard VCI антикорозионна хартия 

отговаря на TRGS 615 изискванията. 

Special Types 

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 12 месеца. 

 

Периода на предпазване за чугун е до 12 месеца а за 

желязо и стомана до 18 месеца. 

Когато видите етикета BRANOpac 

„Naturally Protected“, можете да 

бъдeте сигурни ,че този продукт е 

произведен природосъобразно и 

екологично и предлага отлична 

защита. 

Според нуждите ви, имате три 

BRANOpac решения : BRANOpac 

Basic , Premium , Customized. 

 

 

FERROGARD  K - крепирана хартия 

P - покрит с PE, 

  водо-отблъскваща 

KP - крепирана хартия, покрит с PE, 

  водо-отблъскваща 

MULTIguard K - крепирана хартия 

P - крепирана хартия, водо-

отблъскваща 


