
ekologická ochrana proti 
korozi bez použití tuků a olejů

bez nutnosti dekonzervace

balené díly jsou okamžitě 
připravené k použití

balící materiál a antikorozní 
ochrana v jednom

jednoduché použití i likvidace

snížení nákladů na přebalování

označeno identi�kačním 
kódem recyklace

zdravotně nezávadný

BRANOpac GmbH je držitelem 
certi�kátu ISO 9001 a ISO 
14001

BRANOrost U Dočasná antikorozní ochrana pro 
automotive, výrobce strojů 
a zpracovatele kovů.

Premium

Charakteristika produktu

Antikorozní papíry BRANOrost U jsou kvalitní pevné papíry s obsahem VCI 

inhibitorů (Volatile Corrosion Inhibitors) chránících vaše zboží proti korozi. 

Papíry BRANOrost U neobsahují dusitany. V balení se z těchto papírů 

vypařuje inhibitor a vytváří ochranou atmosféru, která zabraňuje tvorbě 

koroze na kovových dílech. Díky stálému vypařování inhibitorů se i po 

krátkém otevření obalu ochranná atmosféra znovu rychle obnoví. Papíry 

BRANOrost U působí na dotyk, ale i bezdotykově až na vzdálenost 30cm. 

Dle potřeby mohou být použity jako přířezy, proložky nebo jako výplň 

celého obalu. BRANOrost U je vhodný pro expedici, výrobu a skladování.

Rychlost vytvoření ochranné atmosféry závisí na velikosti balení a množství 
použitého papíru. Jako obecné pravidlo platí, že při vzdálenosti 30cm se 
ochrana vytvoří do 15 minut. Výjimku tvoří barevné kovy. Zde se vytvoří 
ochranná atmosféra při vzdálenosti 12cm do 24 hodin.

Rozsah ochrany

BRANOrost U  chrání: 
ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), zinek, chrom, měď, mosaz, bronz, 
čistý hliník, čistý cín.  Není vhodný na kadmium, olovo, pájecí cín, magnézi-
um, wolfram a molybden. 

 

VCI Antikorozní papír

Přednosti
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Papír je materiál pro budouc-
nost.

Tyto produkty jsou vyráběny v 
souladu s ochranou přírody a 
přesvědčí díky optimální 
ochranné funkci.

BRANOpac nabízí komplexní 
řešení antikorozní ochrany.

Dle náročnosti Vašeho 
požadavku máte u výrobků 
BRANOpac vždy možnost 
vybrat mezi variantou Basic, 
Premium, nebo zákaznické 
řešení na míru.

BRANOrost U

Role, archy, vaky, přířezy. 
BRANOrost jsou hladké papíry v různých gramážích, 
oboustranně účinné.
Dále jsou v nabídce speciální provedení jako např.: 
KU- krepový,
PU/QU vodoodpudivý,
PKU krepový a vodoodpudivý,
NXU vyztužený tkaninou.

Skladovat v suchu, chladnu, chránit před slunečním 
zářením. Maximální doba skladování v originálním 
obalu 3 roky.

Podle klimatických podmínek a těsnosti obalu až 3 
roky.

Papír BRANOrost je recyklovatelná látka. Je označena 
znakem recyklace. Jeho výhřevnost se pohybuje 
okolo 11000kj/kg a může být energeticky recyklován. 
Není-li to technicky možné, může se papír BRANO-
rost s přihlédnutím na místní předpisy likvidovat 
nebo spálit s domácím odpadem.

Všechny BRANOrost papíry odpovídají technickým 
pravidlům pro nebezpečné látky (TRGS 615) a jsou 
pravidelně přezkoumávány nezávislým institutem.

Papíry BRANOrost nejsou nebezpečným odpadem 
ve smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách. Při styku 
s materiálem by mělo být postaráno o dobré větrání 
prostoru, při práci nejíst a nepít, nepoužívat na 
pracovišti potraviny a po práci si omýt ruce a obličej. 
Dle TRGS 615 je pouze doporučeno používat vhodné 
rukavice. 

Balte pouze suché a čisté díly.

BRANOrost U - výrobky se smí používat výhradně k popsaným účelům (balení/ochrana kovových dílů). 
V případě následných škod, které vzniknou na základě nevhodného použití, nemůže být dodavatelem 
převzata odpovědnost.
Předkládané údaje odpovídají stávajícímu stavu technických znalostí a vědomostí, jsou nezávazné a musí 
být případně přizpůsobeny místním podmínkám.  Nelze z nich odvodit právní nároky. V případě 
pochybností nás prosím kontaktujte za účelem stanovení správného technologického postupu.

Informace o výrobku
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Způsoby dodání

Skladování

Doba účinnosti

Likvidace odpadu

Kvalita

Bezpečnost práce

Požadavky

Premium

Basic
Customized

www.kment.cz


