
 

 
 
MCI®-2010/2011 Емитери, Патентовани  
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Емитерната серия Мигразионни корозионни 
инхибитори  (MCI®) се състои от емитерни касети, 
които комбинират MCI®-2000 технология, 
правейки я във формата на прах. MCI®-2010 и 
MCI®-2011 предлагат последна технология на 
доказания във времето MCI® за защита срещу 
корозия на арматурата в бетона.  
MCI® емитерите изпускат пара в бетона, която се 
разпространява, достига до арматурата и я 
покрива, предотвратявайки по-нататъшна корозия 
и удължавайки експлоатационният живот на 
конструкцията.  
 
УПОТРЕБА  
Емитерите MCI®-2010/2011 се препоръчват при: 
• Стоманобетонни мостове, магистрали и улици, 
изложени на корозия (карбонизация, 
противозамръзяващи препарати и атмосферни 
влияния) 
• Паркинги, рампи и гаражи  
• Превантивна поддръжка на всякакъв вид 
стоманобетонни  търговски и строителни 
съоръжения 
• Всякакъв вид морски стоманобетонни структури 
и язовири 
• Бетонни колони, пилони, стойки, тръбопроводи и 
подпорни стълбове.     
• Балкони, подпорни стени и веранди 
• Бетонни фундаменти 
• Носещи стени, тунели на ниски нива и 
конструкции 

• Всякакъв вид стоманобетонни търговски и 
строителни конструкции 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Емитерите MCI®-2010 и MCI®-2011 се поставят 
на приблизително 1 м дълбочина. Повторното 
нанасяне зависи от дълбочината на бетона и 
възможностите на околната среда и варира 
между 5 и 10 години.  
 
ПРЕДИМСТВА 
• MCI®-2010/2011 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 
• Предпазва от вредните влияния на корозията 
като прониква дори и в най-плътния бетон 
• Необходимата доза не се влияе от хлорида  
• Икономичен при инсталиране и поддръжка  
• Органичен, безопасен и щадящ околната среда  
• Предпазва, както анодните, така и катодните 
области 
• Разнася се в съседните зони, за да предпази 
околните метали 
• Ефикасен срещу корозионни елементи, като 
соли, серен диоксид и киселини 
• Решава проблеми, свързани с корозията на 
недостъпни места, където повърхността не може 
да бъде третирана срещу корозия 
• Предпазва от по-нататъшна корозия 
конструкциите, при които вредата от корозията е в 
напреднал стадий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
MCI®-2010 се предлага в туби с размер  
приблизително 16 mm x 8 cm, пакетирани с праха  
MCI®. Той се поставя в дупка с големина 2.2 cm, 
която се пробива дълбоко в бетона (10 cm). 
Подвижна запушалка затваря дупката, която 
позволява по-нататъшно подменяне. Емитер 
MCI®-2010 се използва за бетонни плочи с 
размер 10 и повече сантиметра. 
MCI®-2011 е приблизително 16 mm x 150 mm. 
Съдържа двойно по-голямо количество прах 
MCI®е два от това на емитер MCI®-2010. Емитер 
MCI®-2011 се използва за по дебели бетонни 
плочи или конструкции, при които се цели по 
дълбоко проникване. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Забележка: Защитата от корозия на MCI® 
започва няколко седмици след поставянето на 
касетата. Цялостта на структурата трябва да се 
провери от квалифициран строителен инженер. 
Поставените структури също трябва да се  
проверят от инжинер. След инсталирането на 
MCI® може да се получи отделяне на частици от 
бетона, поради предварителен корозионен 
процес върху бетона, въпреки че е започнала 
защита от корозия с  MCI®.  
 
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ 
Външен вид: Пластмасови касети 
Срок на годност: 12 месеца 
Интервал на подмяна: 5 -10 години 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Стандартните картонени кутии съдържат  20 
емитера MCI®. Пазете от висока температура и 
възпламеняване.  

 
 
 
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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