
Cartonul plin ABRIGO®

Cartonul plin EXCOR® ABRIGO® combină efectul de protec-
ţie anticorozivă al cartonului plin testat al EXCOR® cu avan-
tajele tehnice de ambalare ale cartonului plin - sub formă de 
cutii, coli, ambalaje ştanţate sau cutii de transport precum şi 
straturi intermediare.

AVANTAJE

protecţia anticorozivă este parte componen-
tă a ambalajului

experienţe cuprinzătoare în dezvoltarea 
proceselor automatizate de umplere şi 
ambalare

calitate excelentă de imprimare

cutiile din carton plin necesită cu 1/3 mai 
puţin volum de depozitare faţă de cutiile din 
carton ondulat

mai puţine impurităţi prin fibre şi particule 
la procesele de tăiere şi de ştanţare faţă de 
cartonul ondulat 

la o utilizare conformă nu există riscuri în 
cazul contactului cu pielea sau al inhalării

corespunde TL 8135-0002, nivelul 3

Combinaţia de protecţie anticorozivă uscată, temporară, după metoda VCI, cu 
numeroasele modalităţi de formare ale cartonului plin, scutesc utilizatorul de 
măsurile suplimentare privind protecţia anticorozivă. 
Protecţia anticorozivă acţionează atât în contact direct, cât şi în „faza de 
vapori”: Substanţele active anticorozive din cartonul plin ABRIGO® sublimează 
în ambalajul închis și protejează suprafaţa metalică. Dacă se deschide 
ambalajul ABRIGO®, pelicula de protecţie se disipează complet de pe 
suprafaţa metalică într-un interval de 1 până la 2 ore. Produsele ambalate pot 
fi apoi alocate scopului lor, fără a fi necesară curăţarea sau alţi paşi.
Protecţia anticorozivă are loc deja prin ambalaj. Această protecţie poate dura 
până la 2 ani. EDeschiderea şi închiderea multiplă pentru extragerea unor 
piese este permisă. Astfel, cutiile din carton plin pot fi imprimate foarte bine. 
De asemenea, ele servesc şi la identificarea produselor, respectiv ca suport 
publicitar.

EXCOR®: Protecţia anticorozivă, 
direct din ambalaj!

Efect de protecţie*
Tip E:           Oţel, oţel turnat, oţel zincat parţial, Cr, Al 4xxx (Si > 7%), fontă turnată
Tip NE(C):   posibilitate Cu, alamă, Al 2xxx (Cu) şi 5xxx (magneziu)
Tip MM:      Oţel, oţel zincat şi cositorit, Cu, alamă, aluminiu 2xxx (Cu), Al 4xxx (Si > 7%), 5xxx (Mg), 6xxx (Mg, Si), 7xxx (Zn),  

alte aliaje cu Al după anumite discuţii prealabile, combinaţii între metalele menţionate anterior
Tip A:           Oţel, oţel zincat şi cositorit, Cu, alamă, aluminiu 2xxx (Cu), posibilitate aliaje Mg, fontă

* La piesele metalice cu stări neobişnuite ale suprafeţelor, de ex., asperităţi mai mari sau reziduuri aderente din agenţi de prelucrare, înaintea utilizării tehnice 
majore a materialelor EXCOR® VCI se recomandă testarea ambalajelor de model într-un climat care simulează caracteristicile practice. Pentru aceasta stau la 
dispoziţie dulapuri şi camere climatice (cu volumul de până la 16 m³) la EXCOR®Korrosionsforschung GmbH, în Dresda, Germania.
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ABRIGO®
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Scurtă caracterizare Cartonul plin EXCOR® ABRIGO® este un material cu protecţie 
anticorozivă pe bază de carton plin, este tratat cu o soluţie 
de acoperire EXCOR® VCI, cu substanțe active VCI 
încorporate şi inhibitori de contact.

Dozare 1 m2 ABRIGO® poate să protejeze până la 10 m² de suprafaţă 
metalică. Având în vedere faptul că factori precum pretratarea 
componentelor, structura ambalajelor și a proceselor logistice 
pot afecta efectul de protecție, se recomandă o ajustare 
tehnică a dozării.  Tehnicienii noştri specializaţi vă stau la 
dispoziţie pentru consultanţă.

Faza de saturație 
a substanţei 
active

La 1 m³ spaţiu de ambalare închis etanş şi cca. 1 oră la o tempera-
tură de 20 ºC. Cu cât piesa finită de protejat este mai aproape de 
cartonul plin supus VCI, cu atât este mai scurtă faza de saturație.

Durata de acţiune Până la 2 ani după producţie în cazul respectării indicaţiilor de 
utilizare. La respectarea indicaţiilor de utilizare şi a indicaţiilor 
logistice şi tehnice de ambalare specifice, se poate realiza o pro-
tecţie de lungă durată contra coroziunii, de până la 15 ani.

Depozitare EXCOR® ABRIGO® în starea de livrare, resp. în ambalajele închise, 
se poate depozita protejat de razele directe ale soarelui, umidita-
te şi murdărie până la 2 ani în condiţii normale de depozitare.

Prevederi legate de 
încărcare, transport 
şi depozitare

Obiectele de introdus trebuie să aibă la ambalare aproximativ 
aceeaşi temperatură ca şi aerul ambiant. La manevrare, piesele 
de conservat trebuie protejate contra transpiraţiei mâinilor, care 
provoacă coroziunea, prin purtarea mănuşilor de protecţie. 
Pentru transportul terestru şi maritim mai lung, întreaga unitate a 
încăr-căturii trebuie asigurată cu folie stretch sau 
termocontractabilă.

Asigurarea calităţii La fiecare sarjă de producţie a ambalajelor VCI, EXCOR® 
verifică eșantioane reprezentative din punctul de vedere al 
conţinutului de inhibitori de coroziune. Rata de emisie a 
componentelor VCI este verificată prin eşantionare. TÜV Süd 
atestă verificarea şi recunoaşterea metodelor de măsurare 
utilizate şi a proceselor utilizate pentru managementul calităţii.

Forme de livrare
Carton gri  

 300–3.000 g/m²

Pe o parte/pe două părţi alb 

 450–2.200 g/m²

Pe o parte alb/verso maro 

 450–2.200 g/m²

Este posibilă acoperirea PE cu şi fără VCI 

 700–2.000 g/m²

Format max. al colii 

 1.500 x 1.600 mm

Marfă pe role 

 150 - 850 g/m²

Ambalaje cu inscripţionare  
Offset şi Flexo multicolor

Variantele ambalajului conform FEFCO / 
ECMA şi forme speciale

Disponibilă standard în depozit Carton 
plin EXCOR® ABRIGO®

activ pe ambele părţi 
printr-un strat VCI-PE
Tip E, 1.225 g/m²
1.050 x 670 mm
1.420 x 1.050 mm

Eliminarea deşeurilor
Valorificarea ca material sau energetic 
conform prevederilor locale ale 
autorităţilor. A se respecta fişa datelor 
de siguranţă.

Sănătatea
Conform
1272/2008/CE (Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, de modi-
ficare şi de abrogare) nu este obligatorie 
clasificarea. 

Conform testelor dermatologice, nu prezin-
tă niciun pericol pentru piele.

Fără obligaţie de supraveghere conform 
TRGS 615  
şi TRGS 900.

Contactaţi-ne la:

EXCOR Korrosionsschutz-Technologien und -Produkte GmbH
Tonlandstraße 2
34346 Hann. Münden
Germania

Tel.: +49 5541 7062-00
Fax: +49 5541 7062-10
info@excor.de, www.excor.de
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