Sustainability
WE Care

Krijg meer voor je geld: met “WE CARE”van MetPro
Milieuvriendelijker verpakken, met gelijke kwaliteitseisen
Consequent milieuvriendelijk en materiaal besparend verpakken
Dat is het doel van de duuzame productlijn van MetPro. Deze nieuwe, milieubewuste verpakkingsoplossingen vullen het
hoogwaardige programma van MetPro perfect aan.
Onze duurzame producten zijn net zo doeltreffend en efficiënt als de producten uit ons standaard programma.
Milieubescherming en bewust verantwoordelijk handelen (MVO) voor nu en voor de toekomst moet niet verbonden zijn met
hogere kosten of zelfs mindere kwaliteit. Onze producten uit de duuzame serie bewijzen dat. Neemt U ook met ons verantwoordelijkheid en profiteert U van “We care”, het milieu initiatief van MetPro.

Eco-corrosie beschermings papier van MetPro
Bewezen CTX producten nu nog milieuvriendelijker
Eender of staal, gegalvaniseerd verzinkte delen of delen uit koper. Met COROTEX©-papier van MetPro vervallen de conserveringswerkzaamheden met olien en smeermiddelen volledig- en daarmee ook de de-conservering. Eenvoudig het papier
verwijderen en het zojuist beschermde deel kan direct worden verwerkt.
Naast de bewezen VCI papieren van MetPro is er nu de duurzame 200 serie met speciale focus op milieu aspecten, zoals
bijvoorbeeld een verhoogd aandeel gerecycleerd materiaal.
Corrosiebeschermingspapier is inzetbaar als:
n

Normaal pakpapier

n

Compleet wikkelen van metaal

n

Tussenvellen en liners voor kisten

De kwalitatief hoogwaardige VCI formule met uitzonderlijke constante dampspanning zorgt voor een spoedig intreden van de
bescherming bij contact en op afstand. Door het innovatieve proces van aanbrengen “dry coating” wordt een verhoogd aandeel
vaste stof gerealiseerd en het aandeel water gereduceerd.
Dat betekent:
Een betere VCIwerking met minder chemicalien, groot aandeel regeneraat en
minder water verbruik.

Een innovatieve oplossing:
de milieuvriendelijke duurzame oplossing
Consequente ecologische corrosie bescherming-non stop!
Dit is volledig nieuw:
CorroWork©, CorroClean© en CorroTect© zorgen reeds tijdens het produceren van het werkstuk voor de eerste conservering en daarom voor de optimale omstandigheden voor de latere verzending.
Het 3 traps vloeistof systeem van olie vrij en dus water oplosbaar concentraat past zich aan de verschillende processen aan.
De integratie in het proces garandeert een veilige corrosie bescherming tijdens alle stappen gedurende het gehele proces
van metaal behandeling, verwerking, reiniging en opslag.

CorroWork©
n

Beschermt 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 metaal oppervlak tijdens
het bewerken. Ook bij hoge temperaturen

n

Beschermt/onderhoudt gereedschappen en machines

CorroClean©
n

Beschermt tegen corrosie

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

CorroTect©
n

Voortreffelijke corrosiebescherming in gesloten ruimte

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

Verpakken met lucht: milieu vriendelijker en duurzamer gaat amper
Met het nieuwe Air boy systeem verpakt U materiaal besparender en veiliger dan ooit
Het idee van het Air boy systeem is compleet nieuw.
Het transport intensieve buffermateriaal hoeft niet meer vele kilometers naar de plaats van gebruik te worden getransporteerd.
Luchtkussens kunnen eenvoudig terplekke en naar behoefte worden geproduceerd. De luchtkussen-systemen werken betrouwbaar
en zijn economisch door hun compromisloze technische constructie. De gebruikte folie is mechanisch sterk belastbaar, milieu
vriendelijk, her bruikbaar en uit 100% recycleerbare Polyethyleen.
De verhouding materiaal en volume is <1%
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Het Air boy systeem is geschikt voor vele
product groepen, bijvoorbeeld voor:
n

Amusementen elektronica

n

Computer en andere hard-ware 			

n

Glas en keramiek, optische producten, lampen

n

Motoren, versnellingsbakken, apparatuur

n

Allerlei reserve onderdelen

n

Cosmetica

n

Logistiek

n

Farmaceutica

n

Postorder bedrijven, web-shops

n

Meubels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen

VCI corrosie beschermings folie – zichtbare corrosiebescherming
Door het hoge aandeel regeneraat is de folie duurzamer/ milieuvriendelijker
De productie van VCI folie met een hoge hoeveelheid regeneraat de Eco versie van dit bewezen product resulteerd in
een hoge milieu verantwoordelijkheid.

VCI folie is er in verschillende vormen:
n

Monofilm of geco-extrudeerd

n

Vlakfolie

n

Halve buisfolie

n

Buisfolie

n

Zijvouw buisfolie

n

Vlakke zakken

n

Zijvouw zakken

n

Inliners voor kisten en hoezen

n

Skin-/Stretch- en krimp folie

n

Zakken met elastiek

n

Speciale oplossingen conform klant wens

Verpakkingen van MetPro presteren, waar het moet
Vanaf nu ook duurzaam, materiaal besparend en milieu vriendelijk
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MetPro producten beschermen milieuvriendelijk en
betrouwbaar tegen transportschade en roest
Duurzaam ten gunste van mens en milieu						

Wij nemen verantwoordelijkheid - doe met ons mee!
De verpakkingspapieren van MetPro voldoen aan alle wettelijke normen.
Alle productie faciliteiten zijn gecertificeerd volgen ISO 9001:2008

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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MetPro Group North America
4831 W. Grand River Avenue
Howell, MI 48855, USA
Phone: +1-517-586-0011
Fax: +1-517-586-0014
www.metprogroup.com
MetPro Ireland
Clash Industrial Estate
Tralee, County Kerry, Ireland
Phone: +353-66-718-1055
Fax: +353-66-718-1172
www.metprogroup.com
MetPro UK
24 Baronald Street
G73 1AF Rutherglen, Glasgow, UK
Phone: +44-141-613-1869
Fax: +44-141-647-6999
www.metprogroup.com
MetPro France
15 rue Jean Zay
69800 Saint Priest, France
Phone: +33-472-09-1118
Fax: +33-472-22-3697
www.metprogroup.com

MetPro Africa
MetPro Technology Africa (PTY) Ltd.
Plot 128 Vaalview
Corner Fred Droste & Hunts Avenue
Vanderbijlpark
Gauteng, 1911, South Africa
Phone: +27-16-987-1640
Fax: +27-86-510-7764
www.metprogroup.com
MetPro India
India MetPro Products (P) Ltd.
205-206, M.I.E., Part-1
Bahadurgarh - 124507
Haryana, India
Phone: +91-12-7664-5733
Fax: +91-11-6617-3649
www.metprogroup.com
MetPro Guangdong
Double Crown VCI (Hui Zhou) Co., Ltd.
Hong Ming West Road, Shiwan Town
Boluo County, Huizhou City, China
Phone: +86-752-691-0052
Fax: +86-752-691-0005
www.metpro-cn.com

MetPro Germany Stuttgart
Robert-Bosch-Straße 17
71701 Schwieberdingen, Germany
Phone: +49-7150-924-830
Fax: +49-7150-924-8380
info@metpro.de
www.metpro.de

MetPro Shanghai
Shanghai San Tai Wrapper Co., Ltd.
No. 1998, Qian Ming East Road
Fengjing Industrial Park
Jinshan Dist., Shanghai City, China 201501
Phone: +86-21-6735-6580
Fax: +86-21-6735-6596
www.metpro-cn.com

MetPro Germany Leipzig
An der Linde 21
04838 Jesewitz-Groitzsch, Germany
Phone: +49-3423-6883-0
Fax: +49-3423-602-296
info@metpro.de
www.metpro.de

MetPro Taiwan
7F., No.649-3, Zhongzheng Rd.
Xinzhuang Dist.
New Taipei City, Taiwan
Phone: +886-2-2907-2228
Fax: +886-2-2907-6878
www.metprogroup.com

MetPro Netherlands
Knieberglaan 21
6373 XT Landgraaf
Phone: +49 (0) 7150-92483-0
Mobile: +31 (6) 44224313
www.metpro-nl.com

