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EXPERIÊNCIANão Tem substituto

SUA
MELHOR
ESCOLHA

PARA TODA
SOLUÇÃO

VCI
Embalagem Preventiva
Eficaz Contra Corrosão
para a Industria:

- Automotiva
- Eletrônica
- Metal Mecânica
- Aeronáutica
- Equipamentos Pesados
- Equipamentos de Precisão
- Fabricantes de acos
e serviços

- Ductos e Tubulações
Subterrâneas

- Militar
- Prata, Cobre e Metais
Preciosos

- Embalagens para
exportação

Endereços da Daubert Cromwell à sua disposição:

Os fabricantes de produtos de alta qualidade têm contado
com os produtos Daubert Cromwell VCI há mais de 75
anos para proteger suas valiosas peças de metais contra
a corrosão.

Hoje, as empresas buscam maneiras de reduzir custos e
ainda manter a qualidade em todas as fases de fabricação,
armazenagem e expedição. Daubert Cromwell está aí para
oferecer-lhes soluções inovadoras para o controle completo
de corrosão
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Embalagem com Inibidor de Corrosão ( VCI )
As embalagens VCI da Daubert Cromwell são a solução mais simples,
limpa e eficaz para problemas de corrosão na indústria. Os papéis,
filmes, emissores VCI e líquidos preventivos de corrosão protegem
o metal em todas as fases de fabricação, armazenagem e expedição.
Caso seja necessário manter os metais trabalhando por dia ou anos,
a Daubert Cromwell tem uma embalagem adequada para atender essa
necessidade. Isso porque empresas do setor metalúrgico, confiantes
na qualidade de seu produto, confiam na Daubert Cromwell para
fornecer uma proteção superior para peças, maquinas e
equipamentos de grande valor.

Daubert Cromwell tem os papéis VCI especificamente para proteger:
• Metais ferrosos
• Combinações ferroso/não-ferrosos
• Galvanizado
• Cobre
• Alumínio
• Prata
• Aplicações militares

Os papéis da Daubert Cromwell, na lista de produtos aprovados do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, têm definido o padrão
para embalagens VCI de peças e componentes de uso Militar.

- A maioria dos nossos papeis VCI podem ser convertidos em folhas,
sacos e embalagem para pecas individuais; Lonas, capas e forros para
peças grandes ou pilhas de peças. Os metais protegidos se
mantêm limpo, seco e pronto para usar enquanto estiver no processo
produtivo, no armazenamento, bem como durante a exportação.

Filmes VCI
Os filmes de Polietileno Premium Metal-Guard® e Ferro-Film® oferecem
proteção comprovada contra corrosão, com propriedades de barreira física
para manter fora a sujeira, sal, umidade e outros contaminantes. O VCI está
integralmente misturado no filme, não é aplicado como um revestimento de
superfície. As propriedades inerentes do filme, combinadas com as
formulações de inibidores de corrosão exclusivas, resultam em um filme VCI
no selável ao calor, econômico e altamente resistentes à água.
Daubert Cromwell fabrica filmes VCI projetados especificamente para aço,

ferro fundido e metais ferrosos, multimetais e prata. Todos são fortes e
resistentes ao rasgo, tornando-os ideais para peças muito grandes e de
manipulação difícil. Os Filmes VCI estão disponíveis em folhas, sacos lisos,
sacos com zíper, capas, forros e outras formas personalizadas.

Filme Stretch, Filme Termo retrátil, Filme com construção especializada
• O Filme Strech VCI é fácil de usar e uma embalagem efetiva contra
corrosão. Excelentes propriedades de transparência e aderência.
• O Filme Termo retrátil VCI é forte, resistente a perfurações, estável a UV e
está disponível em até 9.7 metros (32 pés) de largura. Ideal para fixação
de formas irregulares e cargas grandes dimensões durante o transporte
e armazenamento.

• O VCI Masking Film é um filme adesivo sensível à pressão que protege as
superfícies metálicas contra corrosão, danos e riscos. Aplica-se
facilmente, não deixa nenhum resíduo.

• Nox-Rust Poly Wrap é uma trama de poli (ráfia) para o envolver e proteger
as bobinas de aço, chapas/folhas de aço e cobertura de paletes e
equipamentos. A ráfia é forte e resistente a perfurações, fornece
resistência ao rasgo, resistência à abrasão e durabilidade a longo prazo.

• Metal-Guard FF é um filme selável ao calor, um material de barreira
aluminizada flexível, que evita a corrosão e danos causado pela agua,
umidade, oxigênio, pulverizador de sal e gordura.

Líquidos e pós Nox-Rust®
Daubert Cromwell oferece mais de 20 tipos de Líquidos
Preventivos de Corrosão, revestimento e pós para proteger e preservar
metais e equipamentos fora de uso, durante e após o teste hidrostático
e em todos os tipos de condições de armazenagem interior/exterior.

Revestimentos de Trânsito
A série de Líquidos Preventivos de Corrosão Nox-Rust® 3100,
protegem metais e superfícies já pintadas durante o transporte
nacional e internacional. Eles são projetados para prevenir danos
provocados por água do mar, chuva ácida, insetos, excrementos de
aves, fumo, poluição, sujeira e detritos.

Versil-Pak™ pipewrap
Versil-Pak é um envoltório de barreira impermeável, flexível e à
prova agua, de graxa para proteção de tubulações subterrâneas em
ambientes corrosivos ou muito severos. Ele funciona como uma
barreira total contra alta umidade, acidez, microorganismos ou
ataque galvânico.Versil-Pak combina a força da alta elasticidade, boa
moldabilidade, excelente “dead-fold” e alta rigidez dielétrica.
Especificação Mil-B-121.

Daubrite® emitters
Daubrite disco, espuma e pó emissores impedem a corrosão em
espaços fechados – caixas elétricas, painéis de controle, caixas de
ferramentas, cofres de armas e muito mais. Vapores Inibidores de
Corrosão formam uma barreira invisível de proteção VCI que é
seguro, fácil de usar e que dura por anos.

Removedor de Ferrugem
Evapo-Rust® and Nox-Rust Premium Rust Removing Gel são
removedores de ferrugem de ação rápida e eficazes para a preparação
e limpeza de superfícies metálicas. À base água, seguro e fácil de
usar, não-perigosos.

360
Daubert

Daubert Cromwell é pioneira no desenvolvimento da
tecnologia de inibidores de corrosão volátil (VCI) para
a indústria. Desde a década de 1940, as suas marcas
únicas de papéis para embalagem, filmes, líquidos
e dispositivos VCI tornaram-se reconhecidos
mundialmente pela qualidade insuperável,
desempenho e proteção superior.

Daubert 360™

Daubert 360 é um serviço de inspeção
de campo que fornece consultoria no
local, análise técnica e documentação
como parte de um plano de
gerenciamento de corrosão, para
assegurar o embarque adequado de
peças ou equipamentos metálicos.

Este plano de preservação contra
corrosão é personalizado e garante
que todas as etapas de manuseio do
produto, desde a produção até a
entrega, sejam cuidadosamente
monitoradas e avaliadas.

Permita-nos prepara
um programa
Daubert 360 para
você.

Embalagens Industriais para Prevenção de Corrosão

Daubert Cromwell está sediada na região da
grande Chicago, IL. Tem subsidiárias na
China, Europa, México e Brasil, coordenando
esforços de vendas em mais de 40 países.


