
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
MCI-2050 e продукт на водна основа, в готово за 
употреба състояние. Разработен е с цел да 
предотврати натрупването на общи строителни 
или промишлени лепливи вещества. MCI-2050 
образува тънък защитен филм, върху който няма 
да залепват бетон, асфалт, мръсотия и други 
частици.  MCI-2050 може да се нанесе върху 
различни съоръжения (бетон, асфалт, 
конструкции, снегорини и др.), бетонни форми, 
бетон помпи или бетонобъркачки, автобуси, 
влакове и др. MCI-2050 съдържа доказана във 
времето MCI® технология, която предотвратява 
корозията при множество метали. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
MCI-2050 се препоръчва при: 
- Бетонни форми, като антикорозионен  продукт 
- Бетонобъркачки 
- Довършителни инструменти за бетон 
- Оборудване за бетон помпи 
- Оборудване за впръскване на бетон, хоросан  
- Бетонни и хоросанови смеси 
- Асфалтови камиони и оборудване 
- Селскостопнаско оборудване 
- Оборудване в строителството 
- Всякакъв вид инструменти и оборудване, които 
са обект на замърсяване и прах 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Предпазва както черни, така и цветни  метали от 
корозия 
Отличен агент за редица лепливи вещества 
Разтворим във вода 
Безопасен за околната среда 
Незапалим 
Безопасен при употреба 
Нанася се лесно 
Ефективен заместител, в случаите когато не се 
допускат нафта, масло и разтворители.  
Намалява разходите за работна ръка и 
почистване 
Съдържа корозионни инхибитори, които да 
забавят корозията и да увеличат живота на 
съоръженията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
MCI-2050 може да се нанася върху всякакъв 
вид повърхности, посредством пулверизатор, 
четка или валяк. 
 
ПОКРИТИЕ 
Количеството на нанесения препарат варира в 
зависимост от вида на повърхността, 
резултата, който желаем да постигнем и  
максималната придължителност на действие. 
 
ПАКЕТИРАНЕ 
MCI-2050 се предлага в пластмасови туби от 
19 литра, метални варели от 208 литра и 
насипно.   
 
НАНАСЯНЕ 
Уверете се, че превозните средтсва, 
съоръженията и инструментите са чисти и не 
съдържат никакъв бетон, асфалт, мръсотия и 
остатъци.  
Намокрете повърхността, която желаете да 
защитите с MCI-2050. 
Нанесете MCI-2050 с чист пулверизатор, 
валяк или четка. Нанесете равен филм, така 
че всички зони да са защитени. Нанесете 
повторно MCI-2050, когато повърхността 
изсъхне или не лепне.  
 
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА 
Външен вид:   млечнобяла течност 
pH    9.0-9.5  
Гъстота:    0.98-0.99 kg/l 
Нелетливо съдържание: 7-10% 
Срок на годност: 12 месеца в запечатан бидон  
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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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