MCI®-2022 Sealer Patented
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
MCI® -2022 е водоустойчив препарат, на водна основа,
за бетон, тухли, зидария и др. Това е продукт, който
може да се използва веднага, който съдържа смес от
ЛОС (летливи органични съединения) –
силан/силоксан и доказани във времето Корозионни
Инхибитори (MCI®). MCI® -2022 прониква през бетона,
запечатва неговата повърхност и предпазва от
карбонизация и интрузия на вода и хлориди.
Обработените бетонни повърхности са напълно
пропускливи и не се засяга тяхната естествена
трансмисия на влага.
Изюключителна характеристика на MCI® -2022’s е
неговото действие на Миграционене Корозионен
Инхибитор, което преминава дори и през най-плътните
бетонни структури. Той търси зазиданата арматурата,
за да образува предпазен, мономолекулярен,
възпрепятстващ корозията слой. MCI®-2022 също така
предпазва множество метали, в това число
въглеродна стомана, галванизирана стомана и
алуминий. Достъпен е и MCI® -2022 с висок
вискозитет: MCI®-2022 V/O, специално разработен за
вертикални и въздушни приложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
MCI®-2022 се препоръчва при:
• Всякакъв вид армирани, сглобяеми, опънати или
морски бетонни сртуктури
• Стоманобетонни мостове, магистрали и улици,
изложени на корозия
• Паркинг палуби, рампи и гаражи
• Всякакъв вид армирани корабни бетонни структури
• Бетонни колони, пилони, стойки, тръбопроводи и
подпорни стълбове.
• Реставрация и ремонтни дейности на всякакъв вид
стоманобетонни търговски и строителни съоръжения

ПРЕИМУЩЕСТВА
• MCI®-2022 предпазва срещу вредните влияния
на корозията, като прониква дори и през найплътния бетон
• Миграционният инхибитор намалява понататъшната корозия на най- засегнатите от ръжда
метали
• Отговарящи на необходимите изисквания
• Лесно се нанася с пулверизатор, валяк, гумена
ролка или четка за боя върху всякакви бетонни
повърхности, намалявайки високите разходи за
работна ръка и оборудване
• Нетоксичен, не съдържа нитрати, фосфати и
разтворители
• На водна основа е и е незапалим; лесен за
употреба
• Прониква дълбоко в бетона за защита на анода и
катода
• Увеличава трайността на железобетона и
увеличава устойчивостта на износване на
повърхностите
• Блокира карбонизацията и проникването на
хлоридни йони
• Позволява на бетона да диша и парата да се
разпръсква, не е пречка за парата
• Защитата срещу киселинна и химическа атака
• Не почервенява, не се лющи и не пожълтява
• Устойчив на алкални влияния
ПОКРИТИЕ
Количеството на нанесения препарат варира в
зависимост от повърхността и броя на
нанасянията.
Приблизителното количетсво е 3-4 m2/1.
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
MCI-2022 MCI-2022 V/O
Външен вид: Млечнобяла течност
pH
9.5-10.5 9.5-10.5
Гъстота:
(0.99-1.01 kg/l) (0.97-0.99 kg/l)
Обща алкалност 100 mg/L 100 mg/L
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Повърхността трябва да е суха, в добро състояние,
чиста без каквато и да е мръсотия, масло, грес,
отпечатъци, покрития, мембрани и асфалт.
Почистването може да се извърши с пароструйка,
водоструйка или с пясъчна струя.

НАНАСЯНЕ
Продуктът трябва да се разклати преди нанасяне, за
да осигури равномерно количество на активни
съставки. Не разреждайте. Не нанасяйте върху мокри
и влажни субстрати. Нанасянето трябва да се извърши
посредсвтом напръскване или четкане, докато
повърхността се напои. Съхне за 7-10 дни. Нанесете
MCI® - 2022 върху вертикалните повърхности като
намокряте от долу нагоре, така че препарата да се
стече надолу 15-20 см под напръсканата част. За
хоризонтални повърхности, течността трябва да
престои върху нея поне 5 секунди, преди да се
абсорбира.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Субстратът и околната темепратурата рябва да са над
точката на замръзване и под 50ºC. Не нанасяйте ако
се очаква температурата да падне под точката на
замръзване в рамките на 12 часа. MCI®-2022 няма да
проникне през образуващите филм замазки, бои,
мембрани или асфалт. За нов бетон, нанесете MCI®2022, след като бетонът е съхнал поне 14 дни. За
оптимални резултати, позволете на бетона да съхне
28 и повече дни. Предпазете всички прозорци, врати,
осветление и т.н.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ОТ ЛАБОРАТОРНИ
ТЕСТОВЕ

ПАКЕТИРАНЕ
MCI®-2022 се предлага в пластмасови туби от 19
литра, метални варели от 208 литра и насипно.
Срок на годност: 12 месеца, когато се съхранява в
оригинални, невъздохопропускливи контейнери и
при постоянна температура.

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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