
Hârtia creponată ABRIGO®

Hârtia creponată anticorozivă VCI EXCOR® ABRIGO® 
combină proprietăţile anticorozive ale EXCOR® cu cele 
consacrate ale hârtiei creponate tradiţionale de ambalat.

AVANTAJE

activă pe ambele părţi, şi la umiditate 
rel. ridicată (≤ 98%)

rezistentă la abraziune

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

corespunde TL 8135-0002, nivelul 3

EXCOR®: Protecţia anticorozivă, 
direct din ambalaj!

Creponarea hârtiei duce la creşterea elasticităţii longitudinale. Astfel, hârtia 
creponată se pliază mai uşor la contururile suprafeţei produselor ambalate. 
Obiectelor aşezate în această hârtie creponată le este oferită o protecţie supli-
mentară.
Hârtia creponată ABRIGO® combină toate aceste proprietăţi specifice ambala-
jelor cu protecţia anticorozivă testată a EXCOR®. În funcţie de tipul de pro-
tecție, se protejează metale şi aliaje specifice atât în contact direct, cât şi în  
„faza de vapori”: Substanţele active anticorozive sublimează în ambalajul închis 
din hârtie creponată ABRIGO® şi protejează suprafaţa metalică. Dacă se 
deschide ambalajul din hârtie creponată 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 necesari alţi paşi. 
Hârtia creponată ABRIGO® este aderentă, uscată şi are protecţie anticorozivă 
pe ambele părţi. Prin emisia dozată de substanţe active, ABRIGO® oferă o 
durată de acţiune prelungită. Proprietăţile anticorozive corespund cerinţelor TL 
8135-0002, nivelul 3. Hârtia brută de 30 până la 200 g/m2 poate fi prelucrată 
pentru a deveni hârtie creponată ABRIGO®. Întinderea poate fi setată între 5 şi 
200%. Hârtia creponată EXCOR® ABRIGO® este livrată în role şi în coli mari. 
Este posibil orice tip de rolă pe tub de 76, precum şi role înguste pe tub de 30.

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.



Scurtă caracterizare Hârtia creponată pentru protecţie anticoroziune EXCOR® ABRIGO® 
se bazează pe o hârtie kraft de 30 - 200 g/m², cu creponare şi lăţimi 
standard sau prelucrată individual pentru client. Este tratată cu o 
soluţie de tratare VCI EXCOR® cu efect pe ambele laturi şi non-
abrazivă.

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 şi a proceselor logistice pot 
afecta efectul de protecţie, se recomandă o ajustare tehnică a do-
zării. 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 bunul ambalat de protejat este mai aproape de dozatorul 
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.

Aprobări Există aprobări ale:  
Audi AG, BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG

Date tehnice Lăţimea posi-
bilă a rolelor 

poate fi ajustată în mod individual de la 200 cm 
la de ex., 100 cm, 66,7 cm, 50 cm sau 40 cm

Lăţimea posi-
bilă a tubului tub de 76 sau îngust de 30

Întindere 
posibilă*

de 5–200 % (creşterea greutăţii pe suprafaţă 
prin creponare)

La marfă în coli, dispunerea creponărilor trebuie determinată 
anterior prin stabilirea paginii la care creponarea trebuie să se 
desfăşoare în paralel.

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.

Date tehnice

Forme de livrare

Creponare din hârtie brută 
30–200 g/m2

Întindere: 5–200%

Forme de producţie:  
- role 
- coli

Opţional:  
- diferite grade de creponare (fin/grosier)
- acoperire pe o parte cu polietilenă
- imprimare specifică conform specificaţiilor
clientului
Disponibilă în variantă standard în depozit: 

hârtie creponată
EXCOR® ABRIGO®

Tipul E şi tipul MM, 70/110 g/m²
Lăţime: 1.000 mm, 25 kg/rolă
Tipul E şi tipul MM, 70/110 g/m² + PE 30 g/m² 
Lăţime: 1.000 mm, 25 kg/rolă

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.

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

* Prin întindere se înţelege creşterea în procente a greutăţii pe suprafaţă prin pliere (creponare). Dacă se crepo-
nează o hârtie de 70 g/m² la 110 g/m², atunci se scrie creponat 70/110.
Aceasta corespunde unei întinderi de 57 %.
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