VCI-vloeistoffen
Corrowork©, Corroclean© en
Corrotect©

CorroWork© van MetPro
Betrouwbare corrosiebescherming vanaf de eerste stap in het productie proces
Slijpen, boren of frezen – dankzij de synthetische vloeistof CorroWork© voor metaalbewerking zijn werkstukken uit de metaal
verwerkende industrie vanaf het begin deugdelijk beschermd tegen corrosie.

n

Uitstekend oplosbaar in water

n

Eenvoudig met water te verwijderen zonder dat er residu op het 		
werkstuk achterblijft

n

Laat geen kleverige film achter op het werkstuk

n

Snel wegspoelen van spanen en splinters of kleine delen

n

Ondersteunt de nauwkeurige bewerking van werkstukken

n

Biedt gelijkmatige behandeling van het metaaloppervlak
tijdens het bewerken. Ook bij hoge temperaturen

n

Beschermt/onderhoudt gereedschappen en machines

n

Effectieve werkingsduur van de VCI: ca. 5-10 uur

n

pH waarde 9 tot 10

CorroClean© van MetPro
Snel, lage kosten en effectief!
CorroClean© producten zijn milieuvriendelijke en in water oplosbare metaalreinigers met ontvettende werking. De olie vrije
VCI reinigings vloeistoffen zorgen voor een betrouwbare corrosiebescherming tijdens de kort durende tussenopslag van
werkstukken, zonder het milieu te vervuilen.

n

Vrij van gevaarlijke stoffen zoals natriumhydroxide

n

Toepasbaar in sproeisystemen en (onder)dompelbaden

n

Aan te brengen met kwast en/of rol

n

Oliën of invetten van componenten niet meer noodzakelijk

n

Zeer geschikt indien reinigingsprocessen hand in hand
moeten gaan met efficiënte corrosiebescherming

n

Effectieve werkingsduur van de VCI: ca. 14 dagen

n

pH waarde 8 tot 9

CorroTect© van MetPro
Vloeistof voor langdurige bescherming
CorroTect© is geproduceerd op waterbasis en onderscheidt zich hierdoor significant van conventionele roestbeschermingsmiddelen. CorroTect© is een innovatieve vloeistof, die noch olie, organische oplosmiddelen of andere gezondheidsschadelijke stoffen bevat. De flinterdunne, maar extreem bestendige beschermlaag beschermt werkstukken uit
staal, aluminium, gietijzer en koper tegen corrosie.

n

Voortreffelijke corrosiebescherming in gesloten ruimten

n

Betrouwbare langdurige bescherming tegen corrosie

n

Eenvoudig te integreren in bestaande werkprocessen

n

Extreem dunne beschermende laag

n

Met koud water te reinigen zonder het achterlaten van
residu of kleverige oppervlakte

n

Toepasbaar, waar betrouwbare en efficiënte corrosiebescherming
voor metaal noodzakelijk is

n

Eenvoudig aan te brengen met kwast en/of rol

n

Toepasbaar in (onder)dompelbaden en conventionele
sproeisystemen

n

Om de bewerking te kunnen vervolgen is, afhankelijk van de
vervolgbewerking, in sommige gevallen het verwijderen van
de bescherm laag niet noodzakelijk

n

Zeer geschikt voor de conservering van export goederen

n

Effectieve werkingsduur van de VCI: ca. 6 tot 10 weken

n

pH waarde 8 tot 10

De innovatieve oplossing: de afneembare oplossing
Meest optimale bescherming dankzij CorroTect© WSS
n

Uitstekende langdurige corrosiebescherming

n

Grote kostenefficiency

n

Biologisch afbreekbaar en daarom milieuvriendelijk

n

Beschermende film kan men afnemen of kan worden
afgewassen zonder residu achter te laten

n

Eenvoudig aan te brengen met kwast, rol of sproeisysteem

n

Uitstekend geschikt voor gebruik bij hoge vochtigheid

n

Ook in speciale zuurbestendige uitvoering te verkrijgen,
bijvoorbeeld voor het gebruik in beits apparaten

Constante bescherming tegen corrosie- reeds voor het inpakken
Innovatieve vloeistoffen verhogen de efficiency
Volledig nieuw:
CorroWork©, CorroClean© en CorroTect© zorgen reeds
voor optimale omstandigheden vanaf de eerste bewerking
van het metaal totdat het werkstuk gereed en geconserveerd
is. Ook tijdens opslag of verzending.
Zowel voor werkstukken en machines, alsook voor mens en
milieu.

Het 3 traps vloeistof systeem van olie vrij en dus water oplosbaar concentraat past zich aan de verschillende processen aan.
Tevens zorgen ze voor veilige corrosie bescherming gedurende alle stappen tijdens het gehele proces van metaal behandelingverwerking, reiniging en opslag.

Wij nemen verantwoordelijkheid.

CorroWork©, CorroClean© en CorroTect© van MetPro

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

MetPro Verpackungs-Service GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
D-71701 Schwieberdingen
für den Geltungsbereich
Beschaffung, Fertigung und Vertrieb von Exportverpackung,
Korrosionschutz, CLIMAverpackungen aus Aluminium
CTX VCI Papier, Trockenmittel, VCI Folien und Beutel
ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70007586
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung
mit dem Hauptzertifikat bis 2014-08-26
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 20760/06 TMS

München, 2012-01-24
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PROTECTING YOUR WORLD

voldoen aan alle wettelijke normen.
Ze zijn milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en niet
gevaarlijk tijdens gebruik.
MetPro is gecertificeerd conform ISO9001:2008.

Een goed gesmeerd team: metaalbewerkings vloeistoffen van MetPro
Optimale corrosiebescherming tijdens bewerking, reiniging en opslag
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CorroWork©, CorroClean© en CorroTect©
Gegarandeerde bescherming – tijdens alle bewerkings stappen

Voordelen CorroWork©, CorroClean© en CorroTect©:
n

Duurzame kostenbesparing in gehele proces (TCO)

n

Biologisch afbreekbaar en daarom milieu vriendelijk

n

Met VCI voor corrosiebescherming

n

In verschillende varianten beschikbaar

n

Optimaal integreerbaar in bestaande processen
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