
 

 
MCI®-2008 Via Corr™ Миграционен корозионен 
инхибитор със саморегулиращ се вискозитетен 
модификатор за бетон  
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
MCI®-2008 е бетонна смес в прахообразен вид, която 
съчетава изключителната технология на Cortec 
Миграционна корозионна инхибиция с висококачетвения 
пластификаторен модификатор на основата на 
поликарбоксилатите. Ефиксен миграционен корозионен 
инхибитор за метални арматури, MCI®-2008, също така 
осигурява качества на бетона като самоуплътняване, 
саморегулиране и  самопозициониране. Това 
изключително действие на инхибитора се постига със 
специални съставки, които притежават електростатичен 
и стеричен контрол върху възможността му да премине в 
бетона и да му въздейства.  
MCI®-2008 защитава карбонови стомани, галванизирани 
стомани и други видове метал, които се намират в 
бетона, от корозия, причинена от карбонизация, хлориди 
и атмосферното влияние. Когато се смеси с бетонната 
смес MCI®-2008 образува защитен слой на металите 
срещу корозията. Когато се смеси с хоросан и циментпви 
разтвори, MCI®-2008 ще проникне в непокътнатия бетон, 
за да осигури ефективна антикорозионна защита на вече 
съществуващата арматура.  
УПОТРЕБА 
MCI®- 2008 се препоръчва като добавка за 
саморазтилащ се бетон, който се използва в:  
• Всякакъв вид армирани, сглобяеми, редварително 
опънати или бетонни сртуктури.  
 • Стоманобетонни мостове, магистрали и улици, 
изложени на корозия (карбонизация, 
противозамръзващи соли и атмосферно влияние)  
• Всякакъв вид морски стоманобетонни структури   
• Бетонни колони, пилони, стойки, тръбопроводи и 
подпорни стълбове.     
• Реставрация и ремонтни дейности на всякакъв вид 
стоманобетон 

• Саморазливни подове 
• Архитектурен бетон  
• Бетонни плочи със специфична форма 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
MCI®-2008 предлага 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. 
• Намалено време за изграждане 
• Намалена работна ръка за поставяне  
• По-ниски разходи за оборудване 
• Възможност да се запълват сложни форми и места с 
труднодостъпна арматура 
• Няма нужда от почистване и поправки, които 
обикновено се извършват, за да запълнят дефектите 
по недобре съединени повъхности 
• Отлично преминаване и  въздействие върху 
структурата  
• Защита срещу вредното влияние на корозията 
• Значително подобрява гъвкавостта и втвърдителната 
способност на бетона 
• Идеален е при втечняването на бетона, с цел да се 
постави бързо или на труднодостъпни  места  
• Значително намалява пропускливостта на газ 
• Дозата не се влияе от концентрацията на хлорид 
• Намалява количеството вода, като в същото време 
запазва добри качества при приложението му 
• Не съдържа никакви съставки на основата на 
нитритите 
• Органичен, безопасен и щадящ околната среда 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Смесете внимателно с останалите сухи съставки с 
доза в размер от 0.4 % to 0.6 %, от общото тегло на 
сместа. За да постигнете максимално 
самоуплътняване, саморегулиране и 
самопозициониране, използвайте повече финни 
фракции  при приготвянето на сместа.  
Примерни % на съставните части  варират според 
теглото:  
MCI®-2008 0.05-0.6 
Вода 18-23 
Едър чакъл 25-30 
Пясък 30-35 
Финни фракции+ портландски цимент 16-20 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
ТИПИЧНИ КАЧЕСТВА 
Химичното естество: смес от соли и карбоксилова 
киселина  
Външен вид:   жълтеникав прах 
Гъстота на сместа:  g/100 cm³ 30 до 50 
pH -    стойност от 1% 
воден разтвор @20°C  7.0 до 9.0 
 

 
Нива: 
1 – разреза се затваря напълно, остава невеидим  
2 – разреза се затваря, но остава видим 
3 – разреза се затваря, но краищата остават видими 
4 – разреза се затваря, но краищата остават добре 
видими 
5 – разреза се затваря, но остава видим белег 
6 – разреза се затваря, но остава добре видим белег 
7 – разреза не се затваря 
 
 

 
 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
MCI®-2008 се предлага в пакети от 23 кг и 45 кг. 
Срокът на годност на продукта е 12 месеца в 
запечатан варел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
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