Corrosie werend verpakken.
Bij de meeste overzeese transportroutes gaat uw product door verschillende klimaatzones
en is het mogelijk dat er door de temperatuurverschillen condens in uw verpakking ontstaat.
Het is daarom noodzakelijk om uw producten te beschermen tegen corrosie/oxidatie
/roestvorming. Er zijn 2 oplossingen middels passieve en actieve corrosiebescherming.
Bij passieve corrosiebescherming maken wij gebruik van een barrièrefolie of
aluminiumlaminaat in combinatie met droogmiddel. Bij deze methode wordt uw product
geheel luchtdicht verpakt/geseald in aluminiumlaminaat. In deze verpakking worden vocht
absorberende middelen geplaatst zoals droogmiddel of silica gel. Daarna wordt het grootste
deel (vochtige) lucht uit de verpakking gezogen om zodoende een vacuüm/onderdruk te
creëren. De vocht absorberende middelen in de verpakking zorgen er voor dat het laatste
restant vocht uit de verpakking wordt opgenomen en worden vastgehouden. De luchtdichte
verpakkingsfolie biedt een perfecte bescherming voor invloeden van buitenaf.
Temperatuurverschillen en vochtige omstandigheden hebben geen enkele invloed op de
verpakte producten.
De laatste ontwikkeling is actieve corrosiebescherming met behulp van VCI/VpCI
technologie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een reeks verpakkingsmaterialen,
concentraten en poeders die corrosievorming tijdens transport of tijdelijke opslag tegengaan.
VCI/VpCI staat voor Vapor phase Corrosion Inhibitors, vrij vertaald wil dat zeggen
corrosiewering door middel van dampfase.
VCI zit verwerkt in dragers of bronnen zoals:








VCI folie
VCI zakken
VCI schuim
VCI papier
VCI tabletten
VCI poeders
VCI concentraten

Binnen in de verpakking (afgesloten ruimte) treden de VCI moleculen uit de VCI bron
(dampfase) en verzadigen de ruimte. Door hun polaire eigenschappen zetten deze VCI
moleculen zich af op blanke metalen oppervlakken en vormen als het ware een onzichtbare
isolatielaag op het oppervlak en wordt het corrosieproces gestopt.
Voordelen van het gebruik van VCI producten zijn:







Multi metal protection dus alle soorten metaal worden beschermd tegen corrosie
Corrosiebescherming tot twee jaar
VCI komt overal in de verpakking dus ook op plaatsen die je normaal niet kunt
behandelen
Makkelijk in gebruik dus tijdsbesparing ten opzichte van andere
verpakkingsmethodes
Grote diversiteit aan producten dus er is altijd een oplossing voor elk product of
toepassing
Veilig in gebruik, recyclebaar en milieuvriendelijk
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