תיאור המוצר

 MCI®-2020 MCI®-2020הוא מעכב קורוזיה נודד ליישום על פני
השטח ,המתוכנן לחדור דרך חומרים צמנטיים כמו בטון ,טיח ואבן גיר.
 MCI®-2020נודד כנוזל וכגז דרך החללים במבנה הגבישי של הבטון,
נספח לפלדת הזיון ויוצר עליה שכבת מגן בעובי מולקולרי.
 MCI®-2020מגן כנגד חלודה (קורוזיה) הנגרמת מקרבונציה ,כלורידים,
וזיהומים אחרים.
 MCI®-2020-V/Oהוא גירסה בצמיגות גבוהה המאפשרת יישום
בשכבה אחת על קירות אנכיים ותקרות.

כיצד מעכב הקורוזיה פועל

 MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -הם מעכבי קורוזיה אורגניים
אמביוטיים (מעורבים) ,כלומר ,הם מגינים הן על האזורים האנודיים והן
על האזורים הקטודיים בתהליך ההחלדה (קורוזיה).
 MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -מכילים תערובת סינרגטית מלחי
חומצות קרבוקסיליות ואמינו-אלכוהולים הנספחים לפלדת הזיון המוטבעת
בבטון ,יוצרים עליה שכבת מגן ,דוחים את תחילת תהליך ההחלדה
(קורוזיה) ,ומאיטים את קצב ההחלדה.

יתרונות

שימושים אופייניים

 MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -מומלצים לשימוש ב:
• תחזוקה מונעת של רכיבי בטון מזוין יצוק ,טרום ,דרוך או מתוח ,כולל
כאלו הנמצאים או מיועדים למבנים בסביבה ימית.
• גשרים ,כבישים ומדרכות מבטון מזוין ,החשופים לסביבה אגרסיבית
(כימיקלים ,קרבונציה ,מלחים מונעי קפיאה ,סביבה קורוזיבית,
וכדומה).
• חניונים.
• אביזרי בטון יצוק כגון מזחים ,סכרים ,מערומים ,קורות ,כלונסאות,
צינורות ,עמודים ,תמיכות ,מגדלי קרור ,וכדומה.
• שיפוץ ותיקון כל מבני בטון מזויין בשימוש הנדסי ומסחרי.
• בריכות ,מגדלים ,ומיכלי מים לשתיה.
®
• רכיב במערכת השיקום הכוללת של חברת קורטק ( )HPRS

מינון מומלץ
 MCI®-2020מיושם על משטחים אופקיים בשכבה אחת במינון
 0.27ליטר למטר מרובע.
על משטחים אנכיים ותקרות מומלץ ליישם את המינון בשתי שכבות
"רטוב על רטוב".

הכנת השטח

על השטח להיות יבש ,יציב ,נקי וללא לכלוך ,שמן ,גריז ,חומרי
איטום ,ציפויים ,יריעות או זפת .מומלץ לנקות את השטח באמצעות
התזת קיטור ,מים בלחץ או חומר אברזיבי (חול).
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 MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -מציעים למהנדסים,
קבלנים ,בעלי בתים ,ורשויות ,טכנולוגיה מוכחת להגנה מפני
קורוזיה ,להארכת משך השירות של כל המבנים מבטון מזוין.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מגן מפני חלודה הנגרמת מקרבונציה ,כלורידים ,וזיהומים
אגרסיביים אחרים.
מפחית ביעילות את קצב ההחלדה בפלדה שכבר החלה להחליד.
מאושר על פי תקן  ANSI/NSF-61ליישומים במבנים במגע
ישיר עם מי שתיה
מבוסס מים ואינו דליק.
לא צורב ,מכתים ,משנה צבע ,או פוגע בכל צורה אחרת בזכוכית,
מתכת ,או צבעי רכב.
אינו מכיל קלציום ניטריט
אינו מכיל שעווה
אינו דורש הסרה/חציבה של בטון יציב.
מאפשר לבטון לנשום ,אינו יוצר מחסום אדים.
יישום קל בהתזה ,רולר ,או מברשת.
זמן אשפרה מינימלי ,פתיחה לתנועה או המשך עבודה דקות אחדות
לאחר היישום (אחרי ייבוש למגע).
חודר ומגן עד  8ס"מ לעומק הבטון תוך  30יום מהיישום.
יעילותו הוכחה בבדיקות שטח ובבדיקות במעבדות.
 MCI®-2020-V/Oמיושם בשכבה אחת בלבד על משטחים
אנכיים ועל תקרות.
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שיטות יישום

תכונות אופייניות

מומלץ ליישם את  MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -בהתזה
(איירלס או מכשיר ריסוס ידני) ,רולר ,או מברשת בהתאם למינון
לעייל .במידה ומיישמים יותר משכבה אחת מומלץ לאפשר לשכבה
הראשונה להתייבש חלקית כך שהשכבה השניה תיספג תוך כ15 -
דקות.
במידה ולא בוצעו בדיקות הדבקה מוקדמות לפני יישום שכבות נוספות
כגון איטום ,ציפוי ,מילוי ,או כיסוי בטון ,מומלץ לנקות את השטח
לאחר היישום באמצעות מים בלחץ נמוך ,או במים בלחץ גבוה ,או
בחול ,להסרת שאריות.
לפרוט נוסף או לקבלת הנחיות ליישום מסויים מומלץ לפנות לנציג
החברה או למפרט המלא.

שיקולים נוספים
•

•
•
•
•
•

 MCI-2020הפחית את זרם הקורוזיה ב 72% -בהשוואה
לבקרה ,וגם השיג ביצועים משופרים לעומת מעכב קורוזיה
מבוסס אמינו-אלכוהול.

אריזה

 MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -ארוזים בדליים  19ליטר,
בחביות  208ליטר ,או בקוביות בנות  1040ליטר.
בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל את המוצרים עם סמן אולטרא-סגול
( )BFDלהקלה על זיהוי אזורי היישום אחרי ייבוש המוצר.
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חום הסביבה והמשטח המטופל צריכים להיות
בין  2 0Cלבין 50 0C
0
אין ליישם במידה וחום הסביבה צפוי לרדת מתחת ל  0 Cבמהלך
 12שעות אחרי היישום.
 MCI®-2020-V/Oו MCI®-2020 -אינם חודרים דרך חומרי
איטום ,ציפויים ,צבעים ,יריעות או זפת.
במידה והמבנה מתוכנן להצפה אחרי יישום מעכבי הקורוזיה ,מומלץ
לאטום אחרי יישום מעכבי הקורוזיה ולפני ההשקעה/הטבלה/הצפה
במים.
מומלץ שריכוז הכלורידים בעומק פלדת הזיון לא יעלה
על  3.5ק"ג למטר מעוקב בטון .במידה וריכוז כלורידים גבוה יותר,
מומלץ לפנות למחלקה הטכנית של קורטק.
מומלץ שלא ליישם מעכבי קורוזיה על משטחי חוץ במידה וצפוי
גשם במהלך  8שעות לאחר מכן.

אזהרות

לשימוש תעשייתי בלבד
הרחק מהישג ידם של ילדים
שמור האריזות סגורות היטב
לא למאכל
מידע נוסף בדף הבטיחות ()MSDS

אחריות מוגבלת

דף מידע זה מתורגם מגירסת המקור באנגלית .בכל מקרה של ספק,
תופסת הגרסה האנגלית.
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ביצועים של דיכוי חלודה (קורוזיה) :

הפחתת קצב ההחלדה בקורה סדוקה (ווריאציה של התקן
האמריקאי :)ASTM-G109

חדירה לבטון קשוי ,יכולת עטיפת פלדת הזיון,
הרחקת כלורידים מפלדת הזיון:

 MCI®-2020הפחית את זרם הקורוזיה ב 72% -בהשוואה
לבקרה ,וגם השיג ביצועים משופרים לעומת מעכב קורוזיה
מבוסס אמינו-אלכוהול.
הפחתת קצב ההחלדה בנוכחות כלורידים:
דגימות קורות עליהן יושם  MCI®-2020הפחיתו את קצב ההחלדה
למחצית עד שישית לעומת בקרה .כאשר יושם  MCI®-2020לאחר
הופעת סדקי קורוזיה ,פחת משמעותית קצב ההחלדה לעומת הבקרה.
במחקר השתמשו בדגימות על פי תקן  ASTM-G109עם  3ברזלי
זיון במיקום משולש .אמבט שהודבק על הקורות מולא בתמיסת מלח
במשך  2מתוך  4שבועות במחזור .פוטנציאל "חצי תא" וזרמי
קורוזיה נמדדו בכל מחזור של  4שבועות.

אנליזות  XPSהדגימו נוכחות מעכב הקורוזיה על פלדת זיון
בעומק  85ננומטר ( )MCI-2020 Mובעומק  75ננומטר
( )MCI-2020מתחת לפני שטח הפלדה .תוצאות בדיקות XPS
הראו קצב דיפוזיה (חדירה) דומה למעכב הקורוזיה ולגורמי
הקורוזיה .מעכבי הקורוזיה  MCI-2020וMCI-2020 M -
יצרו שכבת מגן מולקולרית על פני שטח הפלדה ,בעוד הדגימות
ללא מעכבי הקורוזיה נתקפו בקורוזיה מקומית .תוצאות בדיקות
 XPSהוכיחו כי מעכבי הקורוזיה מרחיקים כלורידים מהפלדה:
כלורידים זוהו בעומק  60ננומטר מתחת לפני שטח הפלדה,
בריכוז  0.44%בדגימות ללא מעכבי קורוזיה ,ובריכוז 0.14%
בלבד בדגימות עם מעכבי הקורוזיה.
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