
 
  

BRANOPAC CZ s.r.o. | Tel.: +420 539 092 606-8 | E-mail: prodej@antalis-branopac.com| www.antalis-branopac.com 
Pobočka pro Slovensko | Tel.: +421 258 303 169 | E-mail: obchod@antalis-branopac.com   1/3 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

Obchodní 
název výrobku 

BRANOfol M4 – M4.10, M4.10XS 
 VCI fólie k ochraně proti korozi 

Datum vydání: 

Charakteristika 
Průsvitná, namodralá, svařitelná a recyklovatelná VCI fólie bez obsahu dusitanů, na bázi polyetylénu. Vhodná k 
ochraně oceli, železa a barevných kovů.  

Kromě aktivní, rychle vytvořené a dlouhodobé ochrany nabízí nová fólie  BRANOfol M4 vynikající optické 
parametry díky nízkému rozptylu světla. 

V souladu s TL8135-0043, úroveň 3 (zkoušky VIA) zaručuje BRANOfol M4 rychlé vytvoření účinné ochranné VCI 
atmosféry. Je vodotěsná, svařitelná, vhodná jak pro balení na automatických strojích, tak i k výrobě vaků. Fólie 
BRANOfol M4 se vyrábí v tloušťkách od 40 do 300 µmm v různých barvách. 

VCI fólie aktivně průběžně předávají do prostoru uvnitř obalu malá množství inhibitorů koroze (VCI: Volatile 
Corrosion Inhibitors - těkavé účinné látky zabraňující vzniku koroze) a pomáhají tak vytvořit účinnou 
protikorozní ochranu kovových dílů během přepravy i při skladování.  

Ochranná atmosféra je, v závislosti na objemu obalu, k dispozici v co nejkratší možné době. To platí dokonce i 
po krátkodobém otevření obalu - ochranná atmosféra se opět vytvoří bezprostředně poté.  

Při výběru svých fólií VCI věnujte prosím pozornost tloušťce a nepropustnosti pro vodní páry. Oba parametry 
jsou rozhodující pro ochranu proti korozi a měly by tedy být voleny dle specifické aplikace.  

Kromě standardu je fólie BRANOfol M4 dodávaná ve více variantách s dodatečnými vlastnosti např. s vyšší 
odolností proti roztržení, UV stabilitou, elektrickou vodivostí, s požadavkem na zpomalení hoření, atd. 

Délka ochrany 
V závislosti na klimatických podmínkách a těsnosti obalu může BRANOfol M4 nabídnout ochranu po dobu až 
12 měsíců. Pokud je přesně známo použití a typ skladování a přepravy, lze délku ochrany prodloužit.  

BRANOfol M4 
- bez dusitanů (ve shodě 
s TRGG 615) 

- překonává požadavky 
DIN EN ISO 6270-2 

- splňuje TL8135-0043, 
úroveň 3  

Spolehlivě chrání před korozí ocel, litinu (pouze na kontakt), pozinkovanou ocel, 
cín, hliník, chróm, zinek, měď a její slitiny 

 

Rozsah ochrany lze rozšířit, pokud jsou podrobně známy používané materiály a 
slitiny.  

 

 
Formy dodání 
Plochá fólie, přířezy, vaky, polohadice, návleky, hadice, hadice s postranními záhyby, vložky, kryty na bedny, 
vaky s elastickým páskem a rychlouzavírací vaky. Jiné velkosti, designy a potisky na požádání. 

Skladování 
Skladovat v chladnu a suchu, ne na přímém slunci. Maximální doba skladování v originálním balení činí až tři 
roky. 

Likvidace  
Fólii BRANOfol M4 lze recyklovat. Znečištěné fólie musí být likvidovány při spalování odpadů. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

 

Obchodní 
název výrobku 

BRANOfol M4 – M4.10, M4.10XS 
 VCI fólie k ochraně proti korozi 

Datum vydání: 

Bezpečnost práce 
Fólie BRANOfol M4 odpovídají TRGS 615 („Omezení pro použití protikorozních prostředků“). Další informace 
v Bezpečnostním listu. 

Parametr Zkušební metoda Jednotka BRANOfol 

Pevnost v tahu 

podélně/příčně 

DIN EN ISO 527-
3/2/500 

MPa > 25 

Průtažnost 

podélně/příčně 

DIN EN ISO 527-
3/2/500 

% > 600 

Dart-Drop ASTM D1709/A g > 550 

Propustnost pro vodní 
páru 

DIN EN ISO 15106 (23° 
C, 85% rel. vlhkosti) 

g/m2 * d ≤ 1 

Teplota použití krátkodobě: max. 70° C 

trvale: - 10 °C až 40 °C 

Mechanické parametry jdou nad požadavky normy DIN 55530. 

Údaje odpovídají typickým hodnotám fólie BRANOfol M4. 10 XS 

BRANOfol M4.10 

Testovací kritérium/Metoda testování Interní limit specifikací / Cílová hodnota 
Tloušťka* / 
ISO 4593 

 

100 ± 10µ 

Pevnost v tahu / DIN EN 527-3/2/500 
MD 
CD 

 

 
> 16 MPa 
> 14 MPa 

 
Prodloužení / DIN EN ISO 27-3/2/500 

MD 
CM 

 
> 250% 
>  400 % 

 
Provozní teplota 

 
Přechodná: max. 70 °C 

Trvalá: od -10 ° C do 40 °C 
 

TL8135-0043 (VIA) 
 

Úroveň 3 

Vlastnosti při svařování Impulzní svařování za tepla 
Separační švové svařování 

 
Prostupnost pro vodní páry/ 

DIN EN ISO 15106-3 
≤ 1,0 g/(m2 xd) 
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TECHNICKÝ LIST 
 

 

Obchodní 
název výrobku 

BRANOfol M4 – M4.10, M4.10XS 
 VCI fólie k ochraně proti korozi 

Datum vydání: 

BRANOfol M4.10XS 

Testovací kritérium/Metoda testování Interní limit specifikací / Cílová hodnota 
Tloušťka* / 
ISO 4593 

 

100 ± 10µ 

Pevnost v tahu / DIN EN 527-3/2/500 
MD 
CD 

 

 
> 25 MPa 
> 25 MPa 

 
Prodloužení / DIN EN ISO 27-3/2/500 

MD 
CM 

 
> 600% 
> 600 % 

 
Provozní teplota 

 
Přechodná: max. 70 °C 

Trvalá: od -10 ° C do 40 °C 
 

DartDrop/ 
ASTM D1709 

 
> 550 g 

 
TL8135-0043 (VIA) Úroveň 3 

 
Vlastnosti při svařování Impulzní svařování za tepla 

Separační švové svařování 
 

Prostupnost pro vodní páry/ 
DIN EN ISO 15106-3 

 

≤ 1,0 g/(m2 xd) 
 

 

Výše uvedené údaje odpovídají stávajícímu stavu vědomostí a jsou nezávazné. Aby bylo vyhověno podmínkách 
na místě použití, může být nezbytné provést potřebné úpravy. V tomto ohledu nelze uplatňovat žádné nároky 
na náhradu škody.  
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