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DESI FORCED VCI  

Ürün Tanımı 

DESI FORCED VCI jut laminasyonu ile 

güçlendirilmiş VCI (buharlaşabilir korozyon 

önleyici) özelliğe sahip kraft/krepe kağıt 

ürünümüzdür. İçeriğinde bulunan yüksek etkinlik ve 

konsantrasyona sahip VCI kimyasalları sayesinde 

her tür metali paslanma ve diğer korozyon türlerine 

karşı etkin bir şekilde korur.  

DESİ FORCED VCI jut laminasyonu sayesinde rulo 

halindeki sac ve tel üzerine sarma uygulamalarda, 

çelik ve boru demetleri gibi ağır ürünlerin 

sarılmasında oldukça kullanışlıdır. Esnek ve fiziksel 

dayanımının çok yüksek oluşuyla keskin yüzeylere sahip ürünlerde dahi yırtılmadan 

kullanılabilir.  

Zahmetli, kirli ve çağdaş olmayan yağlama uygulamasını ortadan kaldıran DESI FORCED 

ambalaj uygulamaları sayesinde, metal parçaların kullanıma hazır ve tertemiz sevk edilmesi 

sağlanır. 

DESI FORCED VCI ürünümüzdeki jut destekli ambalaj;  beyaz ve sarı gibi farklı renklerde 

üretilmekte olup müşerilerimizin seçimine sunulmaktadır. 

Fiziksel Özellikler 

 DESI FORCED JUT DESTEKLİ VCI KÂĞIT 

Görünüm    PP Lamine edilmiş Jut Destekli VCI Kâğıt 

Birim Ağırlık (g/m2)   165(±16) 

Kopma Mukavemeti-MD-(N)   700-800  

Kopma Mukavemeti-MD-(kg)  75(±7)  

Kopmada Uzama-MD-(%)  20(±1) 

 DESI FORCED JUT DESTEKLİ VCI KREPE 

Görünüm    PP Lamine edilmiş Jut Destekli VCI Krepe 

Birim Ağırlık (g/m2)   220(±21) 

Kopma Mukavemeti-MD-(N)   700-800  

Kopma Mukavemeti-MD-(kg)  75(±7)  

Kopmada Uzama-MD-(%)  20(±1) 

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

 

Değerlerinizi Korumak İçin… 
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Paketleme Kuralları 

 Paketleme yapılacak metal parçaların temiz ve kuru 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Metal parçaları tutarken; korozyona neden olan 

parmak izlerinden korumak için her zaman temiz ve 

kuru eldiven takılmalıdır. 

 Paketleme yapılırken nem yoğunlaşmasını önlemek 

için parçaların sıcaklığı oda sıcaklığı ile hemen 

hemen aynı olmalıdır. 

 Ambalajlama yapılırken; metal parçaların tüm 

yüzeyleri açık hava ile temas etmeyecek şekilde 

DESI FORCED ambalaj iç yüzeyinde bulunan kâğıt/krepe ile kapatılmalıdır. 

 Uygulama sonrasında DESI FORCED ambalajın ağzı sıkıcı kapatılmalıdır. 

 DESI FORCED ambalajlar kullanılmadığı durumlarda hava geçirimsiz ortamda ağzı 

sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir. 

  

Ambalaj Özellikleri 

DESI FORCED ambalaj ürünlerimiz istenilen boyutlarda dilimlenmiş veya 3 metre ene kadar 

bobin şeklinde özel kapalı ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. 

 

Taşıma ve Depolama 

DESI FORCED ürünler her zaman hava geçirimsiz ortamda tutulmalıdır. 

 

Her türlü teknik bilgi, numune ve fiyat isteğinizde lütfen bizlerle temasa geçiniz. 

 

Not: Teknik bilgi föyünde verilen bilgiler sadece genel bilgi içindir. Teknik özellikler 

ortalama malzeme karakteristiğini yansıtmaktadır.  
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