
 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
MCI-2025 е двукомпонентен грунд за 
еластомерното покритие на Cortec MCI-2025. 
Съставка A (прах) в комбинация със съставка Б 
(течност) водят до акрилно хетерополимерно 
разтваряне във вода. Тази смес обработва 
бетонните повърхности и предотвратява 
образуването на балончета в еластомерното 
покритие MCI-2025. Грундът MCI-2025 също така 
съдържа MCI® (Миграционни корозионни 
инхибитори™). 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Въздейства върху шуплестите бетонни 
повърхности преди нанасянето на еластомерното 
покритие MCI-2025  
• Подобрява прилепването на еластомерното 
покритие MCI-2025 към субстрата 
• Миграционните корозионни инхибитори (MCI) 
проникват през бетона, за да го предпазят на 
няколко инча дълбочина 
   
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
На повърхността не трябва да има прах, 
разтрошени частици, ефлоресценция, мазни 
вещества, както и никаква застояла вода. Всякакви 
дупки, отвори или нееднородни бетон трябва да 
бъдат завършени или с MCI-2038 на Cortec или с 
друга хоросанова смес.  
 
СМЕСВАНЕ 
Започнете да смесвате течната част (съставка Б), 
след което постепенно прибавете праха (съставка 
А) и разбъркайте добре. Изисква се разбъркване 
през цялото време, за да се предотврати 
разделянето на грунда MCI-2025. 
 
НАНАСЯНЕ 
Цялостното нанасяне трябва да се извърши в 
рамките на 30 минути, така че внимавайте да не 
приготвите твърде много грунд наведнъж. 
Нанесете грунда MCI-2025 посредством четка или 
валяк, докато повърхността бъде напълно напоена. 
Когато грунда MCI-2025 стане сух на пипане, може 
да се нанесе еластомерното покритие MCI-2025. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Не нанасяйте грунд MCI-2025 при температура под 
5ºC. Избягвайте приложението на грунд MCI-2025 
ако относителната влажност на въздуха достигне 
80%. Грундът MCI-2025 ще се отдели ако не се  
 
 

разбърква продължително. Работното време на 
грунд MCI-2025 е 30 минути.  
 
ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА 
Част А 
Външен вид                        Бял прах 
 
Част Б 
Външен вид                        Млечно бяла течност 
 
ПОКРИТИЕ 
Когато част А и част Б се смесят, продуктът 
покрива участък от 75-125 м2.  

 
ОПАКОВКА 
Съставка А се предлага в торби от 5 кг. Съставка Б 
се предлага в кофи от 10 кг. Миграционните 
корозионни инхибитори (MCI® ) са запазена 
търговска марка на Cortec Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

 

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


