12701 S. Ridgeway Ave. Alsip, IL 60803 USA
800-535-3535 | www.daubertcromwell.com

25 de abril de, 2017
Para Divulgação Imediata

NOVO PRODUTO
W

Apresentação do Filme com Inibidor de
Corrosão ClearPak® BIO para Embalagens
ALSIP, IL – Especialista em prevenção à corrosão e fabricante global, a
Daubert Cromwell apresenta filme Clear Pak BIO com inibidor volátil de
corrosão (VCI), um filme eficaz e ambientalmente seguro, para embalagens
industrias de proteção.
Clear Pak BIO utiliza formulação de inibidor de corrosão exclusiva, à base
de plantas, comprovadamente eficaz para proteger componentes metálicos
valiosos durante o armazenamento e a expedição. Testes de laboratório
independentes mostram que o filme transparente, selável por calor e
reciclável, é excelente em testes rigorosos para padrões internacionais,
incluindo a regulação de saúde e segurança do produto alemão TRGS
615.
Clear Pak BIO é projetado para prevenir a corrosão em metais ferrosos, usando química VCI avançada
derivada de extratos de plantas, que são livres de nitrito, livre de amina e não-tóxica. O filme flexível,
resistente a punção e rasgo é pigmentado um tom único tom de lilás para identificá-lo como um produto
de qualidade de Daubert Cromwell.
Clear Pak BIO é compatível com toda a linha de papéis, filmes, espumas, emissores e dispositivos VCI
da Daubert Cromwell, bem como com líquidos preventivos contra ferrugem. Para informações
completas, ligue para + 1-708-293-7750; 800535-3535, ou e-mail info@daubertcromwell.com.

Sobre a Daubert Cromwell:
Daubert Cromwell é um fabricante global de soluções preventivas contra corrosão, incluindo embalagens de VCI,
líquidos e emissores preventivos contra corrosão. Desde pouco depois da sua fundação em 1948, a empresa foi a
escolha dos fabricantes de metal nos Estados Unidos e mundialmente. A empresa continua a desenvolver e a
aperfeiçoar seus próprios produtos e aplicações para reduzir e eliminar o custo da corrosão para seus clientes.

Com sede em Alsip, Illinois, Estados Unidos, Daubert Cromwell tem unidades fabris, escritórios e profissionais
qualificados disponíveis ao redor do mundo, onde a experiência da empresa seja necessária.

