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Prezentare Generală











Material ce migrează prin beton;
Nu necesită adaos de apă sau de alte substanţe chimice;
Moleculele aderă la oţel;
Aditivul aderent realizează protecţia la coroziune;
Actionează atât în zona anodică, cât şi în cea catodică;
Nu afectează mediul înconjurător;
Este adăugat în cantităţi mici;
Uşor de amestecat;
Dozarea nu este afectată de concentraţia cloridelor;
Netoxic şi economic.

Adi-Con MCI 200 este un aditiv de inhibare a coroziunii
din beton.
Adi-Con MCI 200 migrează prin structura betonului şi se
ataşează la structura de oţel sau la alte metale feroase
prezente în beton, protejându-le împotriva coroziunii.
Compoziţie şi materiale:
Adi-Con MCI 200 este un material pe bază de amine
organice.
Adi-Con MCI 200 este furnizat sub forma unui lichid clar,
de culoare maro închis, transparent.
Limitări:
Adi-Con MCI 200 este un material alcalin şi este periculos
în caz de înghiţire. Evitaţi contactul cu ochii şi contactul
prelungit cu pielea. În cazul în care v-a atins pielea, clătiţi
imediat cu apă. Consultaţi medicul dacă iritaţia persistă.
Spălaţi-vă bine după manevrarea produsului.
A NU SE INGHIȚI!
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Dozare:
Adi-Con MCI 200 se adaugă în beton, într-o proporţie de 0,6
L/m3. Pentru lucrări de reabilitare unde se doreşte un nivel
înalt de protecţie, poate fi folosit în cantităţi de 1,2 L/m3 fără
nici un efect secundar.
Pachetare:
Adi-Con MCI 200 este furnizat la bidoane de 4 sau 10 L. Este
recomandată depozitarea materialului la temperatura camerei.
Depozitare si transport :
Adi-Con MCI 200 are un termen de valabilitate de 12 luni,
dacă este depozitat pe paleţi, într-un loc uscat şi răcoros.
Produsul nu are voie să înghete.
Materialul este pachetat la 100 de bidoane de 4 L pe palet, sau
la 60 de bidoane de 10 L pe palet.
Date Tehnice :
PH
Greutatea specifică
Temperatura de inflamabilitate
Material activ de tip
Conţinut de solide

8,80 – 9,50
1,14 – 1,26 g/ cm3
nu are
amină organică
42 – 48 %

Instalare :
Instrucţiunile de aplicare şi specificaţiile prezentei fişe
tehnice conţin informaţii suficiente pentru aplicaţii.
Aplicare :
Adăugaţi aditivul în beton în faza de preparare a acestuia,
înainte de punerea în operă.
Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite RO pentru
lista de preţuri.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite RO.
Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Adi-Con MCI 200 contactaţi Gemite RO.
Fraze S
S 2
a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24
a se evita contactul cu pielea
S 25
a se evita contactul cu ochii
S 29
a nu se arunca la canalizare
S 46
în caz de înghitire, a se consulta imediat medicul
şi a i se arăta eticheta
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