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 תיאור המוצר
2005-®MCI אורגני על  בטון הוא תוסף

בסיס מים, המגן על מתכות זיון בבטון 
 . )חלודה( מפני קורוזיה

 
לבטון,  MCI®-2005כשמוסיפים את 

החומר הפעיל נודד לעבר פלדת הזיון 
ויוצר עליה שכבת מגן בעובי מולקולרי, 

 .חלודהומעכבת התפתחות המדכאת 
 

פעילות ניתן לכמת את , בבטון מזויין
בהגדלת סף הכלורידים הקריטי  התוסף

לקורוזיה, ובהפחתה משמעותית של קצב 
  הקורוזיה.

 
 MCI®-2005מתפלסת ,-בשיקום ובמדה

מגן על ברזל הזיון המוטבע בתיקון, וגם 
נודד לבטון הישן בסביבת התיקון ומגן על 

 הברזל גם שם.
2005-®MCI  מוכר כמועדף ביולוגי 

 
 

 מינון מומלץ
 , ליטר למטר מעוקב של בטון 0.6

 טיח או גראוט
המינון קבוע ואינו תלוי ברמת הכלורידים 

 בבטון.
 

 ה ואיחסוןאריז
2005-®MCI  ליטר,  19בדליים ארוז 

 1040בקוביות או ליטר,  208 בחביות
 .ליטר

 
 יש לאחסן בצל ובחום שבין

 C
C לבין 0 0

0 55. 
 

  –באיחסון נאות 
 חודשים. 24זמן המדף הוא 

 

 
 כיצד זה פועל:

2005-®MCI  הן על  וא מגןמעכבי קורוזיה אורגני אמביוטי )מעורב(, כלומר, ה ואה
 האזורים האנודיים והן על האזורים הקטודיים בתהליך ההחלדה )קורוזיה(.

2005-®MCI מכיל תערובת סינרגטית של מלחי חומצות קרבוקסיליות ואמינו-
אלכוהולים הנספחים לפלדת הזיון המוטבעת בבטון, יוצרים עליה שכבת מגן, דוחים את 

 צב ההחלדה.תחילת תהליך ההחלדה )קורוזיה(, ומאיטים את ק
2005-®MCI  יעיל בשיפור העמידות והארכת משך השרות של מבני בטון מזויין

 החשופים לסביבה קורוזיבית )קרבונציה, כלורידים, וסביבה אגרסיבית(.

 שימושים אופייניים:
 דרוך או טרומי.מזויין, כולל בטון בטון  יציקות •

מי תהום, כלורידים תמלחות במלח נגד קיפאון,  כגוןיציקות בטון בסביבה קורוזיבית,  •
 וקרבונציה. ,מרחפים

אזורי חוף ושפת ים, כבישים וגשרים, מבני חניה, עמודים, תשתיות, מזחים, צינורות,  •
 ועוד.

   
 יתרונות

 ( 67%מועדף ביולוגי ) •

 למשתמש( 5281ו/או בנייה ירוקה )תקן   LEEDמעניק נקודות  •

 חתימה סביבתית ורעילות נמוכה לעומת מעכבי קורוזיה כגון קלציום ניטריט. •

מינון נמוך והשפעה מינימלית על תכונות הבטון )כגון עבידות, התפתחות החוזק, כליאת  •
 אוויר, וכדומה(.

 מינון אחיד ללא תלות בחשיפה לכלורידים, מעלה לדרגת חשיפה מאכסימאלית. •

פלדת הזיון באמצעות יניקה עד  , בלוק, טיח, אבן וכד'(בטוןחומרי הבניין )נודד דרך  •
 ומשיכה יונית. ,קפילרית, דיפוזיה גזית

 )מוספי בטון לדיכוי חלודה( ASTM-C1582עונה על תקן  •

)אישור של  מי שתיה ליישומים במגע עם NSF-61 עונה על דרישות תקן •
Underwriters Laboratories .) 

 ברחבי העולם. ותנבדק בשטח ובמעבד •
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 שיטות יישום
הטרי לתערובת הבטון יחד עם המים  MCI®-2005 מומלץ להוסיף
 . במפעל הבטון

למערבל המקומי למערבל הבטון באתר או לחילופין, ניתן להוסיף אותו 
 )טפה'לה(. יש לערבב את הבטון או הטיח או הגראוט ביסודיות.

 
  ת ותוצאות בדיקותתכונות אופייניו

MCI®-2005  מכפיל את הזמן הדגירה עד תחילת קורוזיה, ומקטין
 אינהיביטור.לפחות, בהשוואה לבטון ללא  80% -את קצב הקורוזיה ב
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 מגבלות

"2005 - 
®

MCI "שיעור ההארכה תלוי בתכן התערובת, חום הסביבה של הבטוןהראשוני ההתקשות משך  אתאריך עשוי לה .
מומלץ תמיד לבצע תכן תערובת לפני הארכת ההתקשות. עשוי להעצים את  פלסטיים מסויימים-מפחיתי מים עלשילוב עם והלחות. 
 ועם חברת ניצוץ.   CORTECניתן להתייעץ אם השרות הטכני של חברת  הערבוב. 

 
 אזהרות

 לשימוש תעשייתי בלבד 
 הרחק מהישג ידם של ילדים
 שמור האריזות סגורות היטב

 לא למאכל
 (MSDSמידע נוסף בדף הבטיחות )

 
 אחריות מוגבלת

 דף מידע זה מתורגם מגירסת המקור באנגלית. בכל מקרה של ספק, תופסת הגרסה האנגלית.
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