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Sisteme Cortec® VpCI® pentru protecţia anticorozivă –
Export CKD România la calitate superioară recunoscută pe
plan internaţional !
Tehnologia VpCI® Cortec® creată si dezvoltată începând cu
anii '70 de către Specialiştii Corporaţiei Cortec USA este
implementată la nivel European prin eforturile susţinute ale
reprezentanţilor regionali ai Corporaţiei.
În prezent, Tehnologia ecologică VpCI® Cortec® pentru
protecţia anticorozivă a componentelor auto, contribuie la
creşterea continuă a calităţii produselor livrate la export şi
la consolidarea renumelui fabricanţilor români de
componente şi subansamble auto.
Tehnologia ecologică VpCI® Cortec® a reuşit să ofere
producatorilor din industria auto, alternative eficiente de
protecţie anticorozivă, metodele clasice poluante şi toxice
fiind din ce în ce mai puţin agreate în unităţile de
producţie.

Metode clasice poluante înlocuite prin Tehnologia VpCI® Cortec®:
1. Aplicare conservanţi pe bază de ulei (metoda de aplicare: scufundare – pulverizare; metoda deosebit
de poluantă la ambele operaţii conservare – deconservare, de cele mai multe ori, cu eficienţă
scazută; deosebit de costisitoare d.p.d.v. al totalului costurilor generate)
2. Înfăşurare piese în hartie cerată sau hârtie cu nitriţi (produse ineficiente, poluante si toxice)
3. Adăugare desicanţi şi sigilare în folie polietilenă cu aluminiu (metoda ineficientă, risc ridicat de
corozine datorită erorilor umane, costisitor).
Pagina 1 din 2

Metode moderne, ecologice, sigure pentru utilizatori şi mediul încojurător:
1. Emitori Cortec® Seria 130 - Inserare în interiorul ambalajului CKD. Emitorii Cortec ® sunt produse
realizate din burete impregnat cu formulă concentrată de VpCI® Cortec®.

VpCI-131

VpCI-132

VpCI-136

2. Hârtie kraft anticorozivă naturală/neutră Cortec® - Ambalare individuală sau în straturi,
căptuşire ladă transport & inter-spaţiere componente metalice.

VpCI-144 Impermeabilă

VpCI-146 / VpCI-146 Creponată

VpCI-149 Pentru metale speciale

3. VpCI-126 Blue® - Amplasare componente metalice în husă anticorozivă din polietilenă şi inchidere
container – ladă transport, inter-spaţiere piese, căptuşire interior container / ladă transport:

Pentru mai multe detalii despre Materialele pentru Ambalare & Protecţie anticorozivă vă invităm in
secţiunea: http://www.cortrom.ro/ambalare_vpci.html#detalii
CORTROM B.G. SRL – Consultant tehnic si distribuitor exclusiv pentru România al Produselor Cortec ® USA
Cortec® Corporation is a world leader in innovative, environmentally responsible VpCI® and MCI® corrosion control technologies for
Packaging, Metalworking, Construction, Electronics, Water Treatment, Oil & Gas, and other industries. Our relentless dedication to
sustainability, quality, service, and support is unmatched in the industry. Headquartered in St. Paul, Minnesota, Cortec ® manufactures over
400 products distributed worldwide. ISO 9001 & ISO 14001:2004 Certified.
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