
 

 
MCI®-2007 / 2007 Super Corr™, прах 
Корозионен инхибиторен супер пластификатор за 
бетон - патентован 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Tечният MCI®-2007 Liquid и MCI®-2007 Powder на прах 
са смеси, които съчетават изключителната технология 
на Cortec Миграционна корозионна инхибиция. Те се 
препоръчват при всякакъв тип бетон, особено армиран и 
предварително опънат бетон.  
Течният MCI®-2007 Liquid и MCI®-2007 Powder 
на прах са намаляващи водата смеси. Те намаляват 
примеса с вода с 20-30%, в зависимост от типа на 
цимента и предпазват арматури като карбоновата 
стомана, галванизираната стомана и други метали, 
поставени в бетона, от корозия, причинена от 
карбонизацията, хлорида и атмосферните влияния. 
Когато се смесят с бетонната смес, течният MCI®-2007 
Liquid и MCI®-2007 Powder на прах образуват защитен 
слой на металите срещу корозията. 
Когато се смесят с хоросан и циментови разтвори, 
течният MCI®-2007 Liquid и MCI®-2007 Powder на прах 
ще проникне в непокътнатия бетон, за да осигурят 
ефективна антикорозионна защита на вече вградената 
арматура.  
УПОТРЕБА 
Течният MCI®- 2007 Liquid и MCI®-2007 Powder на прах 
се препоръчват при: 
• Всякакъв вид армирани, сглобяеми, предварително 
опънати или бетонни сртуктури.  
• Стоманобетонни мостове, магистрали и улици, 
изложени на корозия (карбонизация, 
противозамръзващи соли и атмосферно влияние)  
• Паркинг палуби, рампи и гаражи  
• Всякакъв вид морски стоманобетонни структури   

• Бетонни колони, пилони, стойки, тръбопроводи и 
подпорни стълбове.     
• Реставрация и ремонтни дейности на всякакъв вид 
стоманобетон 
ПРЕДИМСТВА 
Течният MCI®-2007 Liquid и MCI®-2007 Powder на прах 
предлагат на инжинери, собственици, доставчици, 
транспортни дирекции и правителствени агенции 
доказана във времето технология за предпазване от 
корозия, която ще удължи живота на всякакъв вид 
стоманобетонни структури. 
• Осигуряват защита срещу вредното влияние на 
корозията, дори и върхи най-плътния бетон 
• Значително подобряват гъвкавостта и 
втвърдителната способност на бетона  
• Идеални са при втечняването на бетона, с цел да се 
постави бързо или на труднодостъпни места   
• Увеличават силата на натиск с 20-40%, в зависимост 
от цялостното приготвяне на сместта  
• Увеличават здравината при огъване с 10-20%, в 
зависимост от цялостното приготвяне на сместта 
• Значително увеличават  водоустойчивостта на 
бетона  
• Значително увеличават пропускливостта на газ 
• Не влияят на въздушния поток  
• Дозата не се влияе от концентрацията на хлорид 
• Намаляват количеството вода, като в същото време 
запазват добри качества при приложението им 
• Не съдържат никакви съставки на основата на 
нитритите  
• Органични, безопасни и щадящи околната среда  
• На технологията MCI® са направени задълбочени 
тестове в лабораторни условия по целия свят 
• Предпазват, както анодните, така и катодните 
области 
• Разнасят се в съседните зони, за да предпазят 
околните метали 
• Течността MCI®-2007 Liquid Super Corr™ отговаря на 
изискванията на ASTM C 494 Тип G (стандартна 
спецификация за химически добавки за бетон) за 
намаляване на вода в смесите 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА 
ДОЗИРОВКА  
Постигат се отлични резултати при употребата на  
MCI®-2007 течен (7 до 10 mл/kг) или 1.5 до 2.0 л/ m3 
бетон.  
От MCI®-2007 на прах следва да се използва  
2.2 - 3.8 г/kг, или 0.6 до 1.0 kг/ m3 бетон. 
 
Външен вид:   Течен - тъмнокафява  

На прах - жълтеникавокафяв  
pH (1% воден)   7.5-8.5 11.5-12.5 
Нелетливо Съдържание: 40-45% 95-100% 
Гъстота:   (1.20-1.21 kg/l) (0.62-0.70 kg/l) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ПАКЕТИРАНЕ 
Течният MCI®-2007 Liquid Super Corr™ се предлага в 
пластмасови туби от 19 литра, метални варели от 208 
литра, контейнери за течности и насипно.    
MCI®-2007 Powder Super Corr™ на прах се предлага в 
пакети от 2.3 кг, 23 kг и 45 kг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ 
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

 

 
 
 
                                        

                                                                         
 

                                                                                   

CHIMTEC Ltd. 
71 Vassil Droumev Str. 
9000 VARNA 
BULGARIA 
Tel: +359 888 280 563 
Email: deian_tachev@yahoo.fr 
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9000 ВАРНА 
Тел: 0888 280 563 
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