
 

 

 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
MCI®-2000 е течна бетонна смес, която използва 
технологията  Миграционни корозионни 
инхибитори. Тя защитава стоманени армировки, 
въглеродна стомана, галванизирана стомана и 
други метали, вградени в бетона. Корозията, 
предизвикана от карбонизация, хлориди и 
атмосферното влияние може да се предотврати 
чрез използването на Миграционни корозионни 
инхибитори (MCI®). Когато се съедини с бетонната 
смес, MCI®-2000 достига до металите и образува 
антикорозионен слой върху тях.  Когато се 
изпозлва с хоросан и циментови разтвори, MCI®-
2000 преминава през целостта на бетона, 
осигурявайки ефективна антикорозионна защита на 
арматурата вътре.  
 
УПОТРЕБА 
MCI®-2000 се препоръчва при: 
• Всякакъв вид подсилени, сглобяеми, 
предварително напрегнати, натегнати или морски 
стоманобетонни структури. 
• Стоманобетонни мостове, магистрали и улици, 
изложени на корозивна среда (карбонизация, 
противообледеняващи соли и атмосферно 
влияние). 
• Всякакъв вид морски бетонни структири. 
• Бетонни колони, пилони, стойки, тръбопроводи и 
подпорни стълбове. 
• Възстановяване и ремонт на всякакъв вид 
стоманобетонни конструкции в търговкото  и 
гражданското строителство. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Предлага на инжинери, собственици, доставчици, 
транспортни дирекции и  
 
 

правителствени агенции, уникална възможност за 
антикорозионна защита, която ще увеличи живота 
на всички стоманобетонни структури. 
• Осигуряват защита срещу вредното влияние на 
корозията, дори и върху най-плътния бетон. 
• Не влияе върху физичните качества на бетона 
(образуването на въздушни мехурчета в бетона, 
времето за разбъркване, силата на натиск или 
резкия спад). 
• Нужната дозировка не се влияе от 
концентрацията на хлориди. 
• Не съдържа калциев нитрит. 
• Органичен, безопасен и щадящ околната среда. 
• Лабораторно тестван по целия свят. 
• Намалява разходите по всички проекти. 
• Защитава както анодните, така и катодните 
области. 
• Разнася се в съседните зони, за да предпази 
околните метали.  
 
ДОЗИРОВКА 
Добавете бетонната смес или хоросана и 
циментовия разтвор при съотношение 0.6 л/м³). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
MCI®-2000 може да се добави към готовия бетон,  
направо в бетонобъркачката, в преносими миксери 
или директно в хоросана. Смесете добре бетона и 
хоросана. 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид              Бистра жълто-зелена   
                                   течност 
Плътност                   0.89 - 0.93 кг/л 
pH                              10 - 11  
Точка на  
възпламеняване       39°C 
                                   46°C 
Срок на годност        24 месеца в   
                                   запечатан варел  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ  
 
Продуктът се предлага в кофи от 19 литра, варели 
от 208 литра, в торби и насипно. Съхранявайте 
контейнерите при температура под  38°C и далеч 
от топлина и открит огън.   

 

 

 

 

 

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 


