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 אור המוצר תי
CorrVerter®   ,הינו פריימר מבוסס מים 

שכבתי ומהיר התייבשות, אשר ממיר פני שטח חלודים  -חד
מספק הגנה    ®CorrVerter. שכבה פאסיביתשל מתכות ל

   טווח מפני קורוזיה. - ארוכת
 צבע / ציפוי   ®CorrVerter  ניתן להוסיף על

 אף יותר. לקבלת ביצועים משופרים
CorrVerter®    מומלץ ליישום על משטחי מתכת

חלודים או בעלי הכנת שטח גרועה, בהם דרושה הגנה 
בהם קשה לבצע הכנת שטח באזורים   קורוזיהמפני 

 מיטבית. 
CorrVerter®    מותאם במיוחד לעצירת קורוזיה הן על

 מתכת נקייה והן לאחר חדירה דרך חלודה קיימת. 

    אריזה ואיחסון 
CorrVerter® ליטר,   3.8 ם ארוז במיכלי 

   ליטר. 19ובדליים 
 יש להימנע מקיפאון.

 
    הוא שנה אחת.זמן המדף של 

 
 

 עובד ®Corrverterכיצד 
CorrVerter®    ,מכיל חומרים פעילים המותאמים במיוחד לעצירת המשך הקורוזיה, הפיכת החלודה הקיימת לשכבה יציבה

 ת.חוזר-הידרופובית פאסיבית, ומתן הגנה מעולה מפני קורוזיה
 הפורמולציה הייחודית כוללת כלאטים בשילוב לאטקס מימי מרוכז בעל מעבירות נמוכה ביותר לאדים. 

 יתרונות 
CorrVerter® גם בתנאי שטח על   פתרון תחזוקה נוח ליישום, ,מציע למהנדסים, קבלנים, בעלי בתים, ורשויות

 קונסטרוקציות ו/או מתכות אחרות חלודות מאוד. 

 טון לבין פלדת זיון מטופלת. הדבקה משופרת בין ב  •

 ממיר ומונע חלודה במהירות וניתן יישום בתנאי מזג אוויר שונים. •

 חלודה על בסיס חומצות טאניות או זרחתיות. -חוזרת לעומת ממירי-מספק הגנה טובה יותר מפני קורוזיה •

בוססי חומצות טאניות  אורגני, )להבדיל ממתחרים מ -ניתן לשלב עם צבע / ציפוי על בסיס מים וגם על בסיס ממס •
 מים(.-וזרחתיות המחייבים ממיר נטול 

 .  ,CO2S, SO2HHCl ,2יעיל גם בסביבה אגרסיבית שמכילה אדי  •

 מבוסס מים, אינו דליק ואינו מתפוצץ. •
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  תכונות אופייניות 

 
 כושר כיסוי
CorrVerter®  ליטר למ"ר 0.15-0.4 מיושם בשכבה אחת במינון ,

על משטחים חלודים מאוד,  מות החלודה השאריתית. כ בהתאם ל
 רטוב. -על-ומלץ ליישם את אותו המינון בשתי שכבות, רטובמ

 יצועים ותוצאות בדיקות ב

 הכנת שטח 
מומלץ להסיר חלודה רופפת באמצעות מברשת    לפני היישום,

. מומלץ לשטוף את פני השטח במים להסרת אבק  פלדה
 ומלחים. 

 יישום 
מיקרון עד   75-125בעובי יבש של   ®CorrVerterיש ליישם  

ל השטח.  ניתן ליישם על פני שטח יבשים או  לא ש כיסוי מ
  ®CorrVerterלחים. רצוי ליישם במברשת להבטחת חדירת 

 דרך שכבות החלודה הקיימות.  
בשיקום בטון מזויין, יש להימנע מריסוס יתר על משטחי בטון  
בקרבת ברזל הזיון )אם מרססים(, כדי להבטיח הדבקה טובה  

 של בטון השיקום לבטון הקיים. 
 . Corrverter® Product Specification -נחיות נוספות בה

 שיקולים נוספים 
על משטחים חשופים לשמש לאורך זמן, מומלץ ליישם שכבה   •

צבע   MCI-Architechtural coatingעליונה של  
 ארכיטקטוני. 

 טמפרטורת הסביבה והמשטח המטופל צריכים להיות   •
 . C038לבין  C013בין 

ברמות שונות של השחרה,  את צבעם ישנו ,  חלק מסוגי החלודה •
ואפילו כהות סופית לא אחידה כתלות בתנאי הייבוש. רמת  

הכהות אינה משפיעה על הציפוי, והפריימר ימשיך להמיר את  
 החלודה.  

שעות ייבוש   12ביישום על פלדת זיון, מומלץ לאפשר לפחות  •
 ואשפרה לפני כיסוי בבטון שיקום.

 
 חריות מוגבלת א

ורגם מגירסת המקור באנגלית. בכל מקרה  דף מידע זה מת
 ת. של ספק, תופסת הגרסה האנגלי
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