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Apa itu Teknologi Cortec® MCI®?

Teknologi MCI® (Migrating Corrosion Inhibitor™) yang 
dipatenkan Cortec® Corporation melindungi logam 
tulangan dalam beton dari korosi. Seringkali, korosi 
tulangan pada beton yang mengalami kerusakan adalah 
penyebab perbaikan yang mahal, kerugian finansial, 
cedera, dan bahkan kematian, tetapi Cortec® memiliki 
solusi korosi.

MCI® benar-benar memperpanjang masa pakai struktur 
baru dan struktur yang sudah ada dengan secara pro-
aktif menunda timbulnya korosi dan menjaganya tetap 
rendah setelah terjadi. Produk Cortec® MCI® menjaga in-
tegritas struktural, merehabilitasi struktur yang rentan, 
dan mengatasi masalah lingkungan.

Bagaimana Teknologi MCI® Bekerja?

MCI® didasarkan pada teknologi amina (alkohol amina 
dan karboksilat amina). Teknologi ini diklasifikasikan 
sebagai campuran penghambat, yang berarti mereka 
mempengaruhi bagian anodik dan katodik dari sel 
korosi.

MCI® digunakan dalam berbagai bentuk termasuk se-
bagai campuran beton atau perbaikan sebagian. MCI® 
bergerak sebagai cairan melalui matriks beton melalui 
gaya kapiler dan bermigrasi dalam fase uap ke seluruh 
struktur pori beton.

Ketika MCI® bersentuhan dengan logam tertanam, 
MCI®memiliki daya tarik ionik dan membentuk lapisan 
molekul pelindung. Lapisan ini mencegah elemen koro-
sif bereaksi lebih lanjut pada tulangan dan juga mengu-
rangi laju korosi yang ada, sehingga memperpanjang 
masa pakai beton.



Daya Tahan dan Konstruksi Berkelanjutan

Konstruksi berkelanjutan telah menjadi tujuan bagi pemilik di seluruh dunia. Meskipun perhatian 
telah banyak diberikan untuk mengurangi penggunaan semen dan meminimalkan konsumsi serbuk 
dan air, aspek yang sering diabaikan adalah daya tahan dan masa pakai struktur akhir. Namun, dira-
gukan lagi ini merupakan salah satu parameter utama yang mempengaruhi keberlanjutan struktural.

Dengan menggunakan MCI® di lingkungan yang sangat korosif, struktur akan memiliki ketahanan 
yang lebih kuat terhadap korosi dan karenanya memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Peningkatan 
daya tahan berarti perbaikan yang lebih sedikit, integritas struktural yang lebih besar, dan masa pakai 
yang lebih lama, semuanya mengarah pada keberlanjutan yang lebih lama.

MCI® dibuat dari bahan baku yang dapat diperbarui, yang memungkinkan pengguna untuk menda-
patkan penghargaan LEED tertentu. MCI® adalah tambahan yang sangat baik untuk membangun pro-
yek di seluruh dunia yang berusaha memenuhi standar keberlanjutan seperti Estidama Pearl Rating 
System dan BREEAM.

Perpanjangan Masa Layanan Hemat Biaya

The Princess Tower di Uni Emirat Arab menggunakan MCI®-2005 di substruktur podium, serupa dengan proyek Burj 
Khalifa. Penambahan MCI® pada proyek tersebut menggandakan lebih dari dua kali lipat Umur Layanan bangunan, 
yang menelan biaya kurang dari 1/10 persen dari total biaya konstruksi.

Produk-produk MCI® Cortec tidak hanya memberikan per-
lindungan dari korosi pada logam struktur baru dan yang 
sudah ada, tetapi juga menguntungkan bagi lingkungan kita. 
Kami memiliki campuran yang berasal dari sumber daya 
terbarukan, dan banyak dari produk kami juga memenuhi 
persetujuan Standar NSF 61 untuk digunakan dalam bangu-
nan yang menampung air minum.

BARANG BIAYA (USD)

Biaya Konstruksi 188,000,000

Biaya Konstruksi 136,000 (0.07%)

MCI®-2005
(Tanpa MCI®)

48 tahun

Masa Pakai 
(Dengan MCI®)

103 tahun

Drinking Water

System

Component

ANSI/NSF 61

36 AL



Campuran

Berkali-kali, produk-produk MCI® terbukti mengungguli persaingan. Pencampuran lain bergantung pada penutup 
pori atau dibatasi oleh ambang klorida. Sebaliknya, pencampuran MCI® bekerja secara independen dari klorida, me-
lindungi bahkan ketika terjadi retakan, dan dapat menunda setting time untuk kemampuan kerja yang lebih baik. 
Produk-produk MCI® tidak mempengaruhi sifat fisik beton bila digunakan dengan dosis yang dianjurkan.

Pengujian Independen

Campuran MCI® telah diuji sesuai dengan banyak standar ASTM. MCI®-2005 NS dan MCI®-2005 AL telah terbukti me-
menuhi ASTM C1582. Bahan-bahan ini memenuhi persyaratan korosi sesuai dengan pengujian G109 yang diperlu-
as, termasuk dalam ASTM C1582, dan bahkan sampel yang mendapat perlakuan belum mulai menunjukkan korosi 
hingga sekitar 20 siklus setelah sampel kontrol mulai mengelam korosi. Selain itu, campuran MCI®-2005 NS telah 
menunjukkan perlindungan korosi yang unggul dibandingkan dengan campuran CNI dan Amina/Ester saat men-
jalani siklus genangan air asin yang hebat pada balok beton retak dalam pengujian ASTM G109 yang dimodifikasi 
(pengujian balok retak).

Hasil Pengujian Independen

MCI®-2005 NS

Kontrol MCI®-2005 NS Kontrol Relatif
Persyaratan ASTM 

C1582
Results

Arus Terintegrasi Rata-rata, C 155 29 n/a 50 C saat Kontrol 150 C Memenuhi persyaratan

Rata-rata Area Terkorosi, in2 8.93 2.36 0.29% < 1/3 dari Kontrol Memenuhi persyaratan

Kandungan Klorida Kritis*, ppm 2861 2898 1.01% > Kontrol Kritis Memenuhi persyaratan

*Kandungan klorida kritis (berdasarkan rata-rata kontrol pada 50 Coulomb ditambah satu standar deviasi)

Pengujian Campuran Balok Retak MCI Dibanding-
kan dengan Kontrol, Inhibitor Lain

ASTM G109
Korosi Total MCI Dibandingkan dengan Kontrol



Perbaikan

MCI® penting untuk memastikan masa hidup proyek restorasi beton berumur sepanjang mungkin. 
MCI® tidak hanya memperlambat laju korosi yang dimulai pada struktur yang memburuk, tetapi juga 
memberikan perlindungan terhadap efek ring anode / insipient anode yang mengganggu, sering 
terjadi setelah perbaikan beton. MCI® sangat ideal dan nyaman untuk ditambahkan ke campuran 
perbaikan beton dan bermigrasi melalui area yang berdekatan setelah digunakan untuk melindungi 
tulangan tertanam. MCI® juga tersedia sebagai grouting pasif untuk digunakan pada tulangan terbu-
ka, atau sebagai perawatan bagian pada permukaan yang ada.

Perbandingan Campuran Cortec® MCI® dengan Inhibitor Lain:

Fitur
Penghambat Cortec® 

MCI® Kalsium Nitrit

Ramah lingkungan, berasal dari sumber daya terbarukan BENAR SALAH

Digunakan dalam jumlah kecil—kurang dari 1,5 liter/yd3 (1 liter/m3) BENAR SALAH

Tingkat dosis yang diperlukan tidak dipengaruhi oleh perkiraan paparan klor-
ida 

BENAR SALAH

Kemampuan untuk bermigrasi melalui beton dalam fase uap pada suhu 
kamar

BENAR SALAH

Tidak meningkatkan penyusutan dibandingkan dengan kontrol BENAR SALAH

Tidak memerlukan penyesuaian pada desain campuran beton (bahan kimia 
atau air)

BENAR SALAH

Tidak mempengaruhi resistivitas beton BENAR SALAH

Tidak mempercepat setting time beton BENAR SALAH

Memiliki persetujuan UL untuk memenuhi NSF Standard 61 (kontak dengan air 
minum)

BENAR SALAH

Tumpahan dapat disiram dengan air dalam jumlah besar BENAR SALAH



Perawatan Permukaan: Inhibitor Murni

MCI® dapat digunakan pada struktur yang ada sebagai perawatan permukaan yang mengurangi laju 
korosi. Perawatan permukaan ini dirancang untuk menembus dan bermigrasi melalui bahan yang 
mengandung semen untuk menjangkau dan melindungi logam penguat yang tertanam. Perawatan 
permukaan MCI® dapat digunakan pada permukaan vertikal dan atas, serta permukaan horizontal. 
Inhibitor murni MCI® tidak mengandung water repellant tetapi memberikan perlindungan dari ko-
rosi yang ekstra kuat pada tulangan tertanam melalui dosis inhibitor MCI® yang ampuh. Inhibitor 
langsung ini bekerja pada tingkat rebar untuk secara efektif melindungi logam tulangan dari elemen 
korosif dengan atau tanpa menggunakan sealer.



Perawatan Permukaan: MCI® Anti Air 

Sealer MCI® menggabungkan water repellant  dengan 
perlindungan tambahan dari Migrating Corrosion Inhibi-
tors. Perawatan permukaan MCI® ini menutup pori-pori 
permukaan untuk memblokir karbonasi dan melindungi 
dari masuknya air, klorida, dan kontaminan agresif 
lainnya. Di bawah permukaan, MCI® menembus ke 
kedalaman tulangan logam tertanam untuk membentuk 
lapisan monomolekul pelindung pada permukaan tu-
langan. Lapisan pelindung ini menunda timbulnya korosi 
dan mengurangi laju korosi setelah inisiasi, sehingga 
sangat memperpanjang umur struktur.

Beberapa bahan MCI® telah diuji sesuai dengan Protokol 
Biro Reklamasi M-82 AS. Bahan-bahan MCI® diaplikasi-
kan setelah 10.000 Coulomb korosi dicapai pada pelat 
uji. Ini adalah kriteria yang digunakan jika kinerja per-
baikan yg digunakan pada permukaan tidak tergantung 
pada jumlah klorida yang ada pada tulangan, atau jika 
perlindungan pada tingkat kandungan klorida awal yang 
lebih tinggi harus ditunjukkan. Semua bahan yang diuji 
diketahui secara signifikan mengurangi korosi dan retak-
an pada paparan klorida tingkat tinggi.

Arus Terintegrasi Rata-rata (Setelah Perawatan)



Kondisi Struktur Tujuan dan Persyaratan Perlindungan MCI®
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• Lingkungan Agresif
• Selimut Beton Tidak Cukup

• Memperpanjang masa pakai yang bermanfaat
• Perlindungan dari korosi dini
• Pertahankan tampilan alami beton 

• Campuran seri MCI®-2005 dapat mengganda-
kan hingga tiga kali lipat waktu untuk memulai 
korosi, dan setelah korosi dimulai, campuran 
ini dapat memotong laju korosi lebih dari 5 kali 
dibandingkan dengan kontrol

•
•

•
•
•

T
a

h
a

p
 2

S
tr

u
k

tu
r 

y
a

n
g

 A
d

a
, 

T
id

a
k

 T
e

rl
ih

a
t 

 A
d

a
n

y
a

 K
e

ru
-

sa
k

a
n

 K
o

ro
si

 

• Struktur beton tanpa lapisan pelindung
• Lingkungan yang agresif
• Permulaan korosi
• Tidak ada spalling atau retakan

• Memperlambat laju korosi
• Perlindungan dari kemungkinan kerusakan 

beton
• Perlindungan dari korosi lebih lanjut karena kar-

bonasi dan/atau penetrasi klorida

• Penggunaan produk yang digunakan pada per-
mukaan Seri MCI®-2020 dengan semprotan, 
kuas, atau roller

• Diikuti dengan aplikasi lapisan antikarbonasi 
seperti MCI® Architectural Coating ATAU penggu-
naan sealer seperti MCI®-2018, 2019, 2021, atau 
2022.

•
•
•
•

•

•

•

Pelestarian Pacific Tower, MCI
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• Permukaan beton dengan kerusakan korosi yang 
terlihat (misalnya spalling dan retakan), perlu 
dilakukan perbaikan

• Tingkat klorida yang tinggi pada kedalaman 
tulangan

• Perbaikan permukaan yang rusak
• Perlindungan jangka panjang terhadap paparan 

kontaminan di masa mendatang
• Peningkatan perlindungan terhadap kerusakan 

berkelanjutan dari korosi laten
• Mengurangi risiko efek ring-anode (insipient 

anode)
• Membersihkan tulangan yang terpapar dengan 

Cortec's VpCI®-423, atau penggunaan Cortec's 
VpCI® CorrVerter®

• Penggunaan nat MCI®-2023 Cortec pada area 
penguatan dan perbaikan yang terbuka

• Penggunaan mortar perbaikan Cortec® MCI®-
2039

• Penggunaan MCI® -2020 Cortec pada seluruh 
area permukaan

•

•

•

•

Panduan Penggunaan Produk MCI®

Carbonation Start of 

Rust

Carbonation

Rust

Visible
Corrosion 
Damage



Fitur & Manfaat Sejarah Kasus yang Relevan

• Tingkat Dosis Rendah
• Bersertifikat UL untuk memenuhi Persyaratan 

NSF Standar 61
• Tidak mempengaruhi desain campuran beton
• Tidak mempengaruhi sifat beton
• Dapat menggandakan masa pakai banyak struk-

tur baru

Pembangunan Reservoir Air Minum Baru 
Kota Guayaquil, Ekuador 
MCI®-2005 NS (371)

Pembangunan reservoir air minum baru seluas 4.500 m3 (5.886 yd3) telah diusulkan dan perlindungan terbaik diper-
lukan untuk memperpanjang umur layanan selama mungkin.

Lebih dari 850 m3 (30.017,5 ft3) beton bertulang menggunakan MCI®-2005 NS dengan dosis 1 L/m3 (1,5 pint/yd3).
Persetujuan UL NSF Standard 61 untuk MCI®-2005 NS memperkuat proyek ini dan akan terus menjadi nilai jual 
untuk reservoir tersebut di masa depan.

• Lihat juga:
• Menara Burj Khalifa, MCI®-2005 (310)
• Wells Fargo Parking Garage, MCI®-2005 NS (214)
• Monteverde Gas Terminal Pipeway Protection, MCI®-2005 NS (427)
• Punalu’u Steam Bridge, MCI®-309 Powder, 2005 NS (388)
• Al Jalila Children’s Specialty Hospital, MCI®-2005 (473)

-

• Tingkat perlindungan yang tinggi
• Perpindahan beton minimal atau tidak ada 
• Tidak merusak
• Memperpanjang waktu untuk perbaikan struktur 

berikutnya
• Lebih sedikit pelapis berarti biaya tenaga kerja 

lebih rendah daripada produk pesaing
• Dapat 10 kali lipat lebih murah daripada perbaik-

an Tahap III!
• Seri MCI®-2020 memenuhi persyaratan Standar 

NSF 61

Pentagon: Restorasi Semua Dinding Eksterior
MCI®-2020 V/O (046)

Korosi pada baja tulangan tertanam menyebabkan dinding terkelupas. Karbonasi (hingga 3,5 in./9 cm) pada dinding 
menurunkan pH beton yang menyebabkan korosi.

Persyaratannya meliputi: memperoleh umur desain minimal 20 tahun, menghentikan penyerapan air, mengurangi 
atau menghentikan korosi, dan menjaga tampilan dinding. Program perbaikan terdiri dari 200.000 ft2 (18.580,6 m2) 
perbaikan tambalan tangan permukaan dan lebih dari 1.000.000 ft2 (92.903 m2) yang dirawat dengan MCI®-2020 
V/O, dan lapisan berbasis silikat.

MCI®-2020 V / O dipilih untuk melindungi dan memperbaiki dinding berdasarkan garansi dan pemenuhan persyarat-
an desain perbaikan lain yang ditentukan.

Lihat juga:
• Restorasi Jembatan Randolph Avenue, MCI®-2000 (211)
• Perbaikan Francis Scott Key Bridge, MCI®-2018 (347)
• Perbaikan Condo Balconies, MCI®-2019 (253)
• Pelestarian Fasilitas Parkir, MCI®-2019 W FD (425)
• Pelestarian Pacific Tower, MCI®-2020 (245)

• Restorasi struktur yang estetis ke kondisi yang 
aman

• Perbaikan dan perlindungan lengkap terhadap 
kerusakan korosi laten

• Dapat melipatgandakan umur perbaikan (berda-
sarkan pengujian G109)

• Seri MCI®-2020 bersertifikat UL untuk memenu-
hi persyaratan NSF Standard 61

Perbaikan Pondasi Runib Switchyard
Runib, Oman
MCI®-2020, CorrVerter®, Granat Mini (368)

Masuknya klorida dari tanah korosif menyebabkan retakan, spalling, dan 
delaminasi yang terlihat pada pondasi beton di Petroleum Development of 
Oman (PDO) Runib Switchyard. Strukturnya berusia lebih dari 20 tahun, dan 
perbaikan baru-baru ini sudah mulai gagal.

Fondasi yang digali dan beton yang terkelupas dan terdelaminasi dihi-
langkan. MCI®-2020 digunkan pada semua permukaan beton terpapar. 
CorrVerter® digunakan pada tulangan yang terpapar dan berkarat daripada 
menggunakan blasting yang abrasif. Granat Mini MCI® ditambahkan ke 
beton mikro untuk penutup dan perbaikan. Perbaikan itu dilakukan dan 
waterproofing diaplikasikan. Perbaikan MCI® sudah berlangsung lebih lama 
dari perbaikan sebelumnya.
Lihat juga:
• Stabilisasi Darurat Alcatraz, MCI®-2020, CorrVerter® (376)
• Perbaikan Cooling Tower, MCI®-2020, 2038, 2039 (102)
• Jembatan Kereta Api China, MCI®-2000, 2020, 2021 (092)
• Perbaikan Jembatan Brune Afrika Selatan, MCI®-2006 NS, 2020 (360)
• Perbaikan Garasi Parkir Islandia yang Bocor, MCI®2023, 2038, 2020, 2022 

(218)
• Perbaikan Anjungan Lepas Pantai Trinmar, VpCI®-611, MCI®-2023, 2020, 

2039, 2021 (242)
• Tangki Pengolahan Air Limbah DePere, MCI®-2020, 2023, 2038 (219)



PTC Emitter dikembangkan untuk membantu menahan korosi pada kabel suspensi Severn Bridge antara 
Inggris dan Wales.

MCI® Mini Grenades ditambahkan pada penutup grouting untuk perlindungan korosi ekstra pada untaian 
kabel yang terpapar di Cochrane Bridge di Mobile, Alabama.

Post-Tensioning

ost-Tensioning (PT) menghadirkan masalah korosi yang unik untuk struktur beton seperti jembatan 
dan jalan layang. Cortec® memberikan solusi korosi yang sangat baik untuk penerapan ini. MCI®-309 
Powder dapat digunakan di ruang hampa dalam beton pracetak untuk melindungi kabel pra-tekanan 
sebelum dipasang. MCI®-309 tidak harus dikeluarkan sebelum grouting, oleh karena itu menghilang-
kan langkah-langkah tambahan. Campuran MCI® dapat ditambahkan pada nat untuk melindungi ten-
don PT yang sensitif, dan PTC Emitter dapat digunakan untuk melindungi kabel suspensi jembatan.



Produk Khusus

Cortec® menawarkan fleksibilitas produk khusus untuk 
berbagai aspek industri konstruksi. Banyak dari produk 
ini berasal dari saran para pelanggan yang memenuhi 
kebutuhan pengguna akhir. Selain Migrating Corrosion 
Inhibitors, Cortec® menawarkan produk untuk pember-
sihan beton, penyimpanan rebar, dan konversi karat.

Membersihkan Noda Minyak dari Beton

MCI®-2061 adalah pembersih alami yang ampuh yang 
secara aman dan efektif membersihkan noda minyak 
pada beton. Mikroorganisme dalam pembersih tetap 
tidak aktif sampai produk digunakan pada beton yang 
telah dibasahi sebelumnya dan dibilas. Spora mikroor-
ganisme yang tersisa setelah pembilasan terus bekerja 

untuk mengurai sisa noda dari beton.

Perlindungan Tulangan yang Terpapar

MCI® CorShield® adalah pelapis berbasis air untuk me-
lindungi tulangan yang terbuka. MCI® CorShield® mem-
bentuk lapisan lembut yang tidak lengket yang akhirnya 
mengeras. MCI® CorShield® memberikan perlindungan 
hingga 5 tahun dalam ruangan dan 6-24 bulan luar ru-
angan tanpa penutup.

Rust Converting Primer

CorrVerter® adalah primer berbasis air yang direkomen-
dasikan untuk digunakan pada permukaan baja yang 
berkarat atau tidak dipersiapkan dengan baik di mana 
perlindungan korosi diperlukan dan persiapan permu-
kaan yang baik sulit dilakukan. CorrVerter® menembus 
karat, menghilangkan karat, dan menghentikan karat 
lebih lanjut.

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

EXCELLENCE

Q
U

A

I
T

Y

®

CORPORATION



C
a

m
p

u
ra

n

Produk Deskripsi
Perkiraan Tingkat 

Dosis
Kemasan
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l MCI®-2000 Campuran beton cair berbasis amino-alkohol. Dipatenkan.
1 pt/yd3

(0.62 L/m3)
ember 5 gal (19 L) 

drum 55 gal (208 L) 

MCI®-2001 Bubuk, kombinasi silika/MCI®-2000 berasap. Dipatenkan.
3 lb/yd3

(1.78 kg/m3)

Kotak 5 lb (2,3 kg) 
50 lb (22,7 kg) dan

Drum 100 lb (45,4 kg) 

B
e

rb
a

si
s 

A
m

in
a

 K
a

rb
o

k
si

la
t

MCI®-2005 Cair, campuran beton berbasis amina karboksilat.
1 pt/yd3

(0.6 L/m3)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 

Totes  275 gal (1040 L) 

MCI®-2005 NS
Dapat memperlambat pengaturan waktu beton 3-4 jam 

pada suhu 70ºF (21ºC). Dipatenkan.
1.5 pts/yd3

(1 L/m3)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 

Totes 275 gal (1040 L) 

MCI®-2005 AL
Cair, versi normal setting time MCI®-2005. Tidak bisa 

dibekukan.
1.5 pts/yd3

(1 L/m3)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 

Totes 275 gal (1040 L) 

MCI®-2006 NS Dipatenkan.
1 lb/yd3

(0.6 kg/m3)

5 pon (2,3 kg) kotak,
50 lb (22,7 kg) dan
100 pon (45,4 kg) 

drum
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MCI® Grenades® Cairan, versi set normal dari MCI®-2005 dengan sedikit bau 
amonia. Dipatenkan.

1 granat/ yd3 20 granat/karton

MCI® Grenades®

Metric
Bedak, versi set normal MCI®-2006. Dipatenkan. 1 ggranat/ m3 20 granat/karton

MCI® Mini
Grenades®

Bubuk MCI®-2006 NS yang telah diukur sebelumnya ke 
dalam kantong yang larut dalam air untuk dicampur ke 

dalam beton.

1 per 0.5-0.6 ft3

(1 per 0.015 m3)
100 granat / karton

MCI® Fiber
Grenades®

Bubuk MCI®-2006 NS yang telah diukur sebelumnya ke 
dalam kantong yang larut dalam air untuk dicampurkan 

dalam beton.
2 granat/ yd3 20 granat/karton

MCI® Metric Fiber 
Grenades

Bubuk MCI®-2006 NS yang telah diukur sebelumnya ke 
dalam kantong yang larut dalam air untuk dicampurkan 

dalam beton.
2 granat/ m3 20 granat/karton

MCI® Fibers
Serbuk MCI®-2006 NS dan Serat MCI® telah diukur se-

belumnya ke dalam kantong yang larut dalam air untuk 
dicampur ke dalam beton.

1.5 lbs/yd3

(910 g/m3)

Kotak 5 lb (2,3 kg) 
50 lb (22,7 kg) dan

Drum 100 pon (45,4 
kg) 
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MCI®-2007 
SuperCorr™

Cairan, superplasticiser berbasis melamin dengan MCI®

Dipatenkan.
3-4 pts/yd3

(1,5-2 l/m3)
5 gal (19 L) pails

55 gal (208 L) drums

Panduan Pemilihan Produk
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MCI®-2020
MCI®-2020 V/O

Perawatan permukaan yang tembus dengan jelas untuk 
bangunan yang ada. Mengandung Migrating Corrosion 

Inhibitors yang membentuk lapisan pelindung pada logam 
yang tertanam. Persetujuan UL untuk memenuhi Sertifi-
kasi Standar 61 NSF untuk digunakan pada struktur yang 

menampung air minum Versi V / O untuk penggunaan 
vertikal dan overhead.

150 ft2/gal
(3.68 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L

MCI®-2020 M
MCI®-2020 M V/O 

Versi baru, siap pakai dari MCI 2020 yang memberikan per-
lindungan terhadap korosi yang lebih baik. Versi V/O untuk 

penggunaan vertikal dan overhead.

150 ft2/gal
(3.68 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2020 M SC
Versi baru dan terkonsentrasi dari MCI®-2020 yang mem-
berikan perlindungan terhadap korosi yang lebih baik. En-
cerkan 1:1 dengan air untuk membuat produk siap pakai.

150 ft2/gal
(3.68 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)
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MCI®-2018
MCI®2018 V/O

100% padatan, sealer organosilane yang mengandung 
MCI®. Semprotkan, sikat, atau rol diterapkan.

125-175 ft2/gal
(3-4.2 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2019
VOC rendah, sealer silane 40% berbasis pelarut yang men-

gandung MCI®

Semprotkan, sikat, atau rol diterapkan.

125-175 ft2/gal
(3-4.2 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2019 W
Berbasis air, 40% silan sealer yang mengandung MCI® 

Semprotkan, sikat, atau rol diterapkan.
125-175 ft2/gal
(3 - 4.2 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2021
Sealer silikat berbahan dasar air yang mengandung MCI®. 

Semprotkan, kuas, atau rol. Dipatenkan.
150-250 ft2/gal
(3.7-6.1 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2022
MCI®-2022 V/O

Sealer campuran berbahan dasar air, silan / siloksan yang 
mengandung MCI®. Semprotkan, sikat, atau rol diterapkan. 
Versi V/O untuk aplikasi vertikal dan overhead. Dipatenk-

an.

125-175 ft2/gal
(3-4.2 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-POWR 40
Berbasis silan, penembus, penolak minyak dan air yang 

mengandung MCI®. Semprotkan, sikat, atau rol.
125-175 ft2/gal

(3-4.2 m2/L)
Ember 5 gal (19 L) 

Drum 55 gal (208 L)

MCI®-POWR 100
Berbasis silan, penembus, penolak minyak dan air yang 

mengandung MCI®. Semprotkan, sikat, atau rol.
125-175 ft2/gal

(3-4.2 m2/L)
Ember 5 gal (19 L) 

Drum 55 gal (208 L)
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MCI®-2026 Primer 
HS

Dua komponen, tahan bahan kimia, berbasis air, primer 
epoksi untuk beton.

250-350 ft2/gal
(6.1-8.5 m2/L)

0,75 galon (2,3 L), 6 
galon

(22,7 L), 15 galon (56,8
L), 165 galon (624,6 L)

kit hasil

MCI®-2026 Floor 
Coating

Dua komponen, tahan bahan kimia, 100% padatan 
Novolac epoxy untuk beton dengan ketahanan kimia dan 

abrasi yang sangat baik.

125-150 ft2/gal
(3.0-3.7 m2/L)

0,6 gal (2,27 L), 5 ga
(19 L), 12,5 gal (47,3
L), 138 gal (522,4 L)

kit hasil

MCI®-2241/2242

Selaput kedap air yang fleksibel dan bernapas berdasarkan 
kombinasi unik emulsi akrilik, semen Portland, dan serat 

halus. MCI®-2241 berwarna abu-abu, MCI®-2242 berwarna 
putih.

Each kit covers 
88-100 ft2 when 
applied at 1/16 

inch thick 
(8 m2 per 15.2 L at 

1.6 mm)

Setiap kit menghasil-
kan 4 galon (15 L). 

Komponen A adalah 
2,3 gal (8,9 L) yang 

dikemas dalam ember 
5 gal (19L). Komponen 
B adalah kantong 25 

lb (11 kg) 

MCI® EcoRain-
bow Architectural 

Coating

Lapisan primer/top coat akrilik bening berbasis air yang 
mengandung MCI®. Juga tersedia dalam warna putih, abu-

abu, dan custom.

535-641 ft2/gal
(13-16 m2/L)”

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI® Anti-Graffiti
Coating

Uretan alifatik berbahan dasar dua komponen pelarut 
untuk beton agar coretan mudah dihilangkan.

516 ft2/gal at 2 mils 
DFT (13 m2/L at 50 

microns DFT)

Dua ember 5 gal (19 L)
(Bagian A dan Bagian 

B) per kit

MCI® Wall Defense

Jelas, berbasis silikon elastomer, lapisan anti-grafiti untuk 
beton, pasangan bata, dan permukaan logam lainnya. 

MCI® Wall Defense tidak perlu digunakan kembali setelah 
penghapusan coretan.

80-100 ft2 at 12-15 
mils DFT (2.0-2.5 
m2/L at 300-375 

microns DFT)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)
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VpCI®-422
VpCI®-423
VpCI®-426

Penghilang karat berbahan dasar air. Menghilangkan noda karat 
dari beton. Juga tersedia dalam bentuk gel. Bilas beton dengan 

MCI®-2060 setelah penggunaan untuk menetralkan.

200-600 ft2/gal
(5-15 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 
Totes cair dan curah

VpCI®-432/433
Pengupas cat dan penghapus grafiti. Menghilangkan cat dari beton 

tanpa kerusakan. Non-kaustik, tidak beracun, dapat dibersihkan 
dengan air. Juga tersedia dalam bentuk gel.

200-800 ft2/gal
(5-20m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 
Totes cair dan curah

MCI®-2060
Pembersih dan degreaser yang mengandung MCI®. Ini secara 

efektif membersihkan lapisan lemak, kotoran, minyak dan lumpur 
dari beton.

Dapat digunakan 
apa adanya atau 

diencerkan hingga 
1%

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 

MCI®-2061
Pembersih dan degreaser yang mengandung MCI®. Berisi mikroor-
ganisme yang memecah minyak, dan bahan berbasis minyak bumi 

lainnya.

Gunakan sebagai 
konsentrat pada 

noda minyak, 24-48 
oz/gal air untuk 
membersihkan 
(188-375 ml/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

VpCI® CorrVerter® Primer berbasis air untuk permukaan berkarat atau tidak di-
siapkan dengan baik. TIDAK mengandung tannic atau asam fosfat.

167-278 ft2/gal 
(4.2-5.6 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 

MCI® Coating for
Rebar”

Lapisan penghalang berbasis air yang memberikan perlindungan 
luar ruangan yang lebih lama untuk baja dan aluminium yang 

terbuka.

300 ft2/gal
(7.3 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI® Coating for
Rebar NT

Versi MCI® Coating untuk Rebar yang tidak lengket.
300 ft2/gal
(7.3 m2/L)”

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI® CorShield® Versi MCI® Coating untuk Rebar yang tidak lengket.
300 ft2/gal
(7.3 m2/L)”

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI® Peel Off 
Coating

Sementara, lapisan yang dapat dilepas, yang mengandung MCI® 
untuk perlindungan terhadap pukuli, abrasi, goresan, dll.

140-160 ft2/gal @ 4 
mil (13-15 m2/L @ 

100 mikron)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2050
Bahan pelepas cetakan yang mengandung teknologi MCI®. Mem-
bentuk lapisan pelindung tipis yang tidak akan menempel pada 

beton, aspal, kotoran atau puing-puing lainnya.

Tarif bervariasi 
tergantung pada 
substrat & hasil 
yang diinginkan. 

~ 125-150 ft2 / gal 
(3,0-3,7 m2/L)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 
totes cair, dan curah

MCI® Creteskin™
Bahan pelepas berkekuatan industri yang mengandung MCI®. 

Lapisan pelindung bening ini menghambat daya rekat beton dan 
material lain pada permukaan logam yang dicat dan tidak dicat.

320-640 ft2 / gal @ 
0,5-1 mil DFT, (8-

16m2 / L @ 12,5-25 
mikron)

Ember 5 gal (19 L) 
Drum 55 gal (208 L) 
totes cair, dan curah

MCI®-309
Serbuk penghambat korosi untuk perlindungan logam besi di area 

tersembunyi, rongga interior, dan rongga.
0.3-0.5 oz/ft2

(300-500 g/m3)

Kotak 5 pon (2,3 kg),
50 lb (22,7 kg) dan

Drum 100 pon (45,4 
kg) 

PTC Emitters
Kantong Tyvek®* yang diisi dengan bubuk MCI® untuk perlindun-
gan korosi pada kabel pasca-ketegangan dan komponen logam 

lainnya di area tersembunyi, rongga interior, dan rongga.

1 kantong melind-
ungi 35 ft3 (1m3)

Karton 50 kantong 
pouch

MCI®-2005 Gel MCI®-2005 dalam format gel untuk injeksi ke struktur yang ada.
Berdasarkan 

ukuran lubang dan 
jumlah lubang

Tabung 13 oz (384ml) 
Ember 5 gal (19 L) 

Drum 55 gal (208 L)

MCI®-2020 Gel
MCI®-2020 dalam format gel untuk injeksi ke dalam struktur yang 

ada.

Berdasarkan 
ukuran lubang dan 

jumlah lubang

Tabung 13 oz (384ml),
Ember 5 gal (19 L),
Drum 55 gal (208 L)

MCI®-Construction 
Film

Sebuah lapisan polietilen dirancang untuk digunakan dalam 
industri konstruksi yang menghambat korosi pada besi dan logam 

nonferrous.
Tidak Tersedia

20’ x 100’ terpal, 4 mil 
(6,1 m x 30,48 m, 100 

mikron)

*Tyvek adalah merek dagang terdaftar dari DuPont USA.
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MCI®-2023
MCI® passivating repair grout untuk melindungi baja tulangan 

dalam beton. Paten ditunda.

60 ft2 pada ketebal-
an 1/16 inci (5,6 m2 
pada ketebalan 1,6 

mm)

Bagian A resin 11 pon 
(5 kg), Bagian B bubuk 
kantong 26,5 pon (12 
kg). Menghasilkan 2,5 

gal (9,4 L)

MCI®-2246
Bahan pengikat MCI® adalah kombinasi unik dari semen Portland, 

mikrosilika, epoksi, dan resin akrilik.

70-80 ft2/gal pada 
20 mils WFT (1,6-
1,8 m2/L pada 0,5 

mm)

2 bagian kit termasuk 
kendi 1 gal (3,8 l) dan 
kantong 28 lb (13 kg) 

MCI® Mini Grenades
Bubuk MCI®-2006 NS telah diukur sebelumnya ke dalam kantong 

PVA yang larut dalam air. Memungkinkan Anda untuk menambah-
kan inhibitor korosi ke mortar atau campuran nat yang dikantongi.

1 per 0,5-0,6 ft3 (1 
per 0,015 m3)

100 granat/karton

MCI®-2039 SC
Komponen tunggal, mortar perbaikan MCI® yang diperkuat serat 

yang mengandung MCI® Mini Granat, serat dan polimer.

12 ft2 per kantong 
dengan tebal inci 
(1,12 m2 dengan 
tebal 12,7 mm)

Kantong bubuk 55 lb 
(25 kg) 

MCI®-2701

Komponen tunggal, mortar perbaikan tingkat sekop dengan 
teknologi MCI®-2006 NS. Ini adalah mortar berbasis semen yang 

dimodifikasi polimer untuk memperbaiki atau melapisi beton yang 
rusak secara struktural.

20-25 ft2 per kan-
tong dengan tebal 

inci (tebal 2 m2 
pada 6 mm)

Kantong bubuk 55 lb 
(25kg) 

Kantong 50 lb (23 kg) 

MCI®-2702
Komponen tunggal, mortar perbaikan overhead dengan teknologi 

MCI®-2006 NS.

20-25 ft2 per kan-
tong dengan tebal 

inci (tebal 2 m2 
pada 6 mm)

Kantong 50 pon 
menghasilkan 0,45 

kaki
3 (kantong 23 kg 

menghasilkan 
0,013m3)



Cortec® Corporation

Sistem manajemen lingkungan
(Bersertifikat ISO 14001)

Kepedulian terhadap lingkungan yang kuat dari Cortec ditun-
jukkan dalam desain dan pembuatan produk yang melindungi 
bahan dari segala jenis kerusakan lingkungan. Komitmen kuat 
untuk menghasilkan produk daur ulang yang terbuat dari 
sumber daya berkelanjutan telah dan akan menjadi kebijakan 
kami di masa depan. Brosur ini dapat didaur ulang.

Akreditasi Laboratorium (ISO/IEC 17025)
Cortec® Laboratories, Inc. adalah satu-satunya lab di industri 
kami yang telah menerima Sertifikasi ISO/IEC 17025, yang me-
mastikan kualitas dalam pencatatan dan pelaporan data, serta 
kalibrasi peralatan di dalam laboratorium.

Sistem Manajemen Mutu (Bersertifikat ISO 9001)

Penawaran Produk Kelas Dunia
Produsen inovatif produk terdepan.

Layanan Pelanggan Kelas Dunia
Reputasi positif dan lama melalui setiap tautan perusahaan 
kami.

Komitmen Lingkungan Kelas Dunia
Cortec® berkomitmen untuk terus mengembangkan proses 
dan produk yang berguna, tidak berbahaya bagi lingkungan, 
dan dapat didaur ulang bila memungkinkan.

Budaya Perusahaan yang Beretika dan Terhormat
Hormati dan perlakukan kolega, pelanggan, dan vendor kita 
seperti kita memperlakukan anggota keluarga kita sendiri.

Distributed by:

Semua pernyataan, informasi teknis, dan rekomendasi yang tertuang di sini didasarkan pada tes yang Cortec® 
Corporation yakini terpercaya, tetapi keakuratan atau kelengkapannya tidak dijamin.
Cortec® Corporation menjamin bahwa produk Cortec® akan bebas dari cacat saat dikirim ke pelanggan. Kewajiban 
Cortec® Corporation berdasarkan garansi ini terbatas pada penggantian produk yang terbukti cacat. Untuk mendapa-
tkan produk pengganti berdasarkan garansi ini, pelanggan harus memberi tahu Cortec® Corporation tentang cacat 
yang diklaim dalam waktu enam bulan setelah pengiriman produk ke pelanggan. Semua biaya pengiriman untuk 
produk pengganti ditanggung oleh pelanggan.
Cortec® Corporation tidak bertanggung jawab atas cedera, kehilangan, atau kerusakan apa pun yang timbul dari 
penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan produk.

SEBELUM PENGGUNAAN, PENGGUNA HARUS MENENTUKAN KESESUAIAN PRODUK UNTUK MAKSUD DAN 
TUJUAN PENGGUNAAN, DAN PENGGUNA MENANGGUNG SEMUA RISIKO DAN KEWAJIBAN APA PUN YANG 
BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK. Pernyataan atau rekomendasi yang tidak tercantum di sini tidak berlaku dan 
tidak memiliki kekuatan apa pun kecuali pernyataan dan rekomendasi dalam dokumen tertulis yang ditandatangani 
oleh pejabat Cortec® Corporation.
JAMINAN DI ATAS BERSIFAT EKSKLUSIF DAN MENGGANTIKAN SEMUA JAMINAN LAINNYA, YANG TERSURAT, 
TERSIRAT MAUPUN WAJIB, TERMASUK TANPA BATASAN JAMINAN DAYA JUAL TERSIRAT ATAU KESESUAIAN 
UNTUK TUJUAN TERTENTU. CORTEC® CORPORATION TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN 
INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL

GARANSI TERBATAS

Revised:06/2020 - Supersedes: 01/17 
Cortec®, BioCorr®, BioCortec®, BioCushion™, Boiler Lizard®, Closed Loop Toad®, Cooling Tower Frog®, VpCI®, VpCI® Film Color 
of Blue®, VpCI-126®, VpCI-609®, VpCI-137®, VmCI-307®, EcoWorks®, EcoAir®, Eco-Corr®, EcoLine®, EcoClean®, EcoShield®, 
EcoWeave®, EcoSpray®, EcoCoat®, Eco Emitter™, EcoSol™, Eco-Tie™, Eco-Card™, Eco-Shrink™, EcoWrap®, Eco Film®, Cor-Mitt®, Cor-
Pak®, CorShield®, CorSol®, Corrosorbers®, CorWipe®, CorrVerter®, Corr Seal®, CorrLam®, Corr-Fill™, Corrlube™, CRI®, Desicorr®, 
ElectriCorr®, GalvaCorr®, Super Corr®, HPRS®, CRI®, MCI®, MCI Grenade®, Milcorr®, Nano VpCI™, and Rust Hunter® are trade-
marks of Cortec® Corporation.
©Cortec Corporation 2020. All rights reserved

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies
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CORPORATION

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122 
Toll Free (800) 4-CORTEC 
E-mail productinfo@ cortecvci.com
www.CortecVCI.com
www.cortecmci.com


