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CORR-PACK 

Ürün Tanımı 

CORR-PACK VCI YAYICILAR, özellikle korozif gazların ve nemin 

kapalı alanlardaki metallerde meydana getirdiği korozyonu engellemek 

amacı ile özel olarak dizayn edilmiştir.  

Bileşiminde yer alan aktif VCI inhibitörleri elektronik devreler, makine 

aksamları, dar ve ulaşılması zor metal parçaların yüzeyinde moleküler 

koruyucu bir tabaka oluşturarak etkin bir korozyon koruması 

sağlamaktadır.  

Ürün aynı zamanda ortamda yer alan korozif gaz ve rutubeti de bünyesinde toplayarak 

ortamdan uzaklaştırmaktadır. Özellikle birden çok farklı metalin bir arada bulunduğu 

ortamlarda multimetal koruma sağlamaktadır. 

 

Ürün Avantajları 

 Ekonomik kullanım 

 Kolay uygulama 

 24 aya kadar devamlı koruma 

 Kirli ve krozif ortamlarda yüksek etkinlik 

 Mekanik ve elektrik yüzey özelliklerine hiçbir etkisinin 

olmayışı 

 Toksik olmayışı ve güvenli kullanım 

 Nem alıcı özelliğinin olması 

 Nitrit, kromat ve benzeri zararlı içerik içermemesi 

 

 

Kullanım Alanları 

 Elektrik ve elektronik ekipmanların çalıştığı, stoklandığı her ortamda 

 Elektrik ve kontrol pano ve kutularında 

 Pahalı elektronik cihaz ve devrelerde 

 Ambalajlanmış metal ürünlerde uzun dönemli devamlı koruma ortamlarında 

 Deniz araçları ve ekipmanlarının korunmasında 

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

 

Değerlerinizi Korumak İçin… 
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Uygulama 

Ürünün arka yüzeyinde bulunan film kaldırılarak, yapışkan yüzey, temiz ve korunacak 

aksamlara yakın, emniyetli bir bölüme yapıştırılmalıdır. 1 adet ürün yaklaşık 0,5 m3 

hacmindeki alanda etkili olarak çalışacaktır.  

Ortamın atmosfer izolasyonu yok veya sık sık açılıp kapanan bir yer ise daha sık zamanlarda 

ürünü yenisi ile değiştiriniz.  

Detaylı kullanım önerileri için lütfen firmamızdan teknik servis hizmetini isteyiniz.  

 

Ambalaj Özellikleri 
Corr-Pack ürünümüz, her biri kullanıma hazır emniyet ve koruma kapağı ile 50 adeti bir 

karton kolide satışa sunulmaktadır. Farklı ve isteğe özel ambalajlama tipleri için lütfen 

firmamıza danışınız. 

 

Taşıma ve Depolama 

Corr-Pack ürünü nem her zaman hava geçirimsiz bir 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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