MCI®-2019 W
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
MCI®-2019 W е патентован, eднокомпоненетен,
чист, проникващ, силанов импрегнат, отговарящ
на необходимите изисквания, с 40% съдържание
на вода. Основава се на технологията
миграционен корозиеонен инхибитор на Cortec’s.
Импрегнатът се състои от постоянна 40% алкил
алкоксиева емулсия във вода. MCI®-2019 W е
специално разработен, за да предпази, както
нови, така и вече съществуващи бетонни
структури от вредните влияния на влагата,
температурните вариации от студено към топло
време и хлоридните йони (солта).
MCI®-2019 W прониква през бетона и осигурява
водоустойчивост посредством химическа реакция
с бетонния субстрат при правилно приложение.
Обработените места са водоустойчиви и запазват
своят първоначален вид.
Изюключителна характеристика на MCI® -2019 W
е неговото действие на Миграционен Корозионен
Инхибитор, който преминава дори и през найплътните бетонни структури. Той се отлага върху
арматурата и образува предпазен,
мономолекулярен, възпрепятстващ корозията
слой.
ХАРАКТЕРНА УПОТРЕБА
• Търговски сгради
• Паркинг палуби/гаражи
• Магистрали
• Мостови констукции
ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасянето върху хоризонтални повърхности е
чрез пръскане, като се използва пулверизатор с
ниско налягане.
Обикновено покритието варира от 3.07 - 4.91 m2/l.
Оставете напълно да изсъхне, преди да откриете
обекта за употреба. При нанасяне върху
вертикални повърхности, MCI®-2019 W се нанася
с пулверизатор с ниско налягане. Започнете от
долната част на стената, като нанасяте нагоре.
Върху повърхностите не трябва да има застояла
вода, мръсотия, прах, масла, засъхнали частици и
други замърсявания преди нанасянето на
продукта.
MCI®-2019 W трябва да се нанася върху чисти и
сухи повърхности. Температурата на
повърхността, на въздуха и материала трябва да

са в границите от 4 до 49ºC по време на
обработката.
ПРЕДИМСТВА
• MCI®-2019 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
• Миграционният инхибитор намалява понататъшната корозия на най- засегнатите от
ръжда метали
• Лесно се нанася с пулверизатор, валяк, или
четка за боя върху всякакви бетонни повърхности,
намалявайки високите разходи за работна ръка и
оборудване
• Нетоксичен, не съдържа нитрати, фосфати и
разтворители
• Молекулите на силановия импрегниращ
препарат MCI®-2019 са много малки,
позволявайки проникването на препарата и в наймалките бетонни отвори
• Увеличава трайността на железобетона и
увеличава устойчивостта на износване на
повърхностите
•Позволява на бетона да диша и на парата да се
изпарява, не се явява бариера за парата
• Блокира карбонизацията и проникването на
хлоридни йони
•Спомага защитата срещу киселинна и химическа
атака
• Не почервенява, не се лющи и не пожълтява
• Устойчив на алкални влияния
ОГРАНИЧЕНИЯ
MCI®-2019 W не трябва да се използва върху
сруктури, които се намират под хидростатично
налягане. НЕ нанасяйте, когато температурата е
0ºC или по-ниска или ако се очаква да падне под
тази температура, в рамките на 8 часа след
нанасянето на продукта. Препоръчително е да се
избегнат валежи в следващите 4 часа, след
прилагането на препарата.
Действието на MCI®-2019 W зависи до голяма
степен от предварителната подготовка на
субстрата, който ще бъде третиран.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА
Тест върху бетон с модифицирани
NCHRP 244 Series II (2-инчови кубчета, поставени
за 21 дни в 15% NaCl, бетон 5,000 пси), показа
намаляване със 74% на натрупаната маса със
средно проникване 1/4 инча.
NCHRP – II
Натрупване на маса по време на накисване в
солена вода
Ниска натрупана маса с най-ниска абсорбация,
след излагане в продължение на 5 дни на
съхнене на въздух (>80 процента изхвърляне на
вода)
Трансмисия на водна пара на намазаните мостри
е отлична.
MCI-2019 W не отчете значителна разлика в
трансмисията на водните пари, когато бяха
сравнени обработени мостри с необработени
мостри
Характеристики на отрицателното влияние на
хлоридните йони
Намазаните мостри отчетоха значително
понижение в проникването на хлоридни йони
(>90% изхвърляне на хлорид)
Резултатите от изключването на хлорида са в
съотношение с резултатите от изключването на
вода
NCHRP - Series IV
Тестове, свързани с климатичните влияния
Двадесет и четири седмици на тестване включиха
излагане на влиянието на солена вода,
ултравиолетови лъчи и цикли на мокрене и
изсушаване. Резултатите от теста показват, че
едно нанасяне от 125 ft/gal намалява вредното

влияние на хлоридните йони в бетона с 99%,
когато се сравни с нетретирани контролни
образци. Това надхвърля предложената граница
от 90% в NCHRP Report No. 244. ASTM C-672
Стандартен тест за определяне утойчивостта
на бетона Повърхности, изложени на
размразяващи химикали
Резултатите от теста показват малка или никаква
промяна след 100 цикъла на размразяване и
замразяване, чрез използването на образци от
бетон, пълни с въздушни мехури.
Тест OHDL- 34 и OHDL- 35 на транспортният
отдел в Оклахома
Дълбочина на проникване
Средната дълбочина на проникване на
импрегната е 0.344 инча.
Влагопропускливостта на бетонните образци не
се влияе от нанасянето на MCI-2019 W.
ASTM E-303
Измерване на фрикционните качества на
повърхността, чрез използването на британския
тестер с махалото
Не бе забелязано особена промяна в триенето на
повърхността преди и след изпозлването на MCI2019 W.
ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА
Външен вид: млечнобяла течност
pH: 6.7-7.5)
Гъстота: 0.95-0.97 kg/l
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Когато се съхранява в оригинални,
обезвъздушени контейнери при температура под
25ºC, MCI®-2019 W има срок на годност 12
месеца от датата на изпращане.
MCI®-2021 се предлага в пластмасови туби от 19
литра, метални варели от 208 литра и насипно.

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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