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Colusal MK 
 
Protecţie mineralã împotriva coroziunii 
 
 
Proprietãţile produsului 
 
 Bicomponent
 Pe baza de ciment
 Necesitã intervale scurte de timp între douã aplicãri
 Testat şi monitorizat independent conform ZTV-ING, TL/TP SPCC
 Aprobat ca sistem în asociere cu Nafufill GTS şi Nafufill GTS-HS
 Certificat in conformitate cu EN 1504 partea 7
 
 

Aria de aplicare 
 
 Protecţie anticoroziva activã pentru armaturã de oţel în cardul reabilitãrii 

betonului
 Aprobat pentru aria de aplicare SPCC in cadrul ZTV-SIB 90
 Principiul 11, procedura 11.1 (EN 1504-9)
 
 
Aplicare 
 
Pregãtirea substratului  
Armãturã trebuie pregatitã conform DIN EN ISO 

12944-4 pânã la standardul SA 2 1/2 . Aceasta nu 
trebuie sã prezinte rugina sau alţi agenţi de 
separare sau contaminanţi. Se recomandã sablarea 
cu particule fãrã cuarţ. 
 
Amestecarea  
Colusal MK e alcãtuit din douã componente, una 
lichidã şi una sub formã de pulbere, livrate în 
cantitãţi proporţionale. Pentru a obţine o consistenţã 
lucrabilã, acestea trebuie amestecate pânã devin o 
masã omogenã şi fãrã cocoloaşe. 
 
Aplicarea 
Colusal MK este aplicat pe armatura pregatitã în trei 

 
etape, cu o pensulã adecvata. 

 
Sârmele de fixare, colţurile şi zonele de 
suprapunere a armãturii trebuie bine acoperite 
pentru a asigura grosimea necesarã a stratului 
de protecţie. 

 
Vã rugam sã luaţi în considerare informaţiile privind 

aplicarea şi intervalele de aşteptare date în certificatul 

de supraveghere generalã a construcţiei. 

 
Controlul extern al calitaţii  
Universitatea din Dortmund, facultatea de 
constructii si inginerie.
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Date tehnice pentru Colusal MK 
 
Caracteristica Unitatea Valoarea** Indicatii 
    

Densitatea g/cm3 
2.05 - 

Timpul de reacţie minute 75 la +  5° C 
 minute 60 la +20° C 
 minute 45 la +30° C 
    

Timpul pânã la aplicarea stratului ore aprox.  3 între prima şi a doua aplicare 
urmãtor ore aprox. 16 între a doua şi a treia aplicare 
 ore aprox. 48 între aplicarii sistemului SPCC 

Ratã de acoperire totalã* g/lfdm 150 bare de armatura ø  8 mm 
 g/lfdm 340 bare de armatura ø 16 mm 
    

Condţtii de aplicare ° C ≥ 5 - ≤ 30 temperaturã aerului, a materialului şi 
   a substratului 
    

 

 

Caracteristicile produsului Colusal MK 
 
Culoare gri-ciment 
  

Livrare ambalaje de 1.1 kg 
  

Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spaţii uscate şi reci 
 (sub 20° C), cel putin un an. A se proteja împotriva îngheţului. 
  

Depozitarea ambalajelor 
Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luaţi în considerare 
normativele în vigoare privind gestionarea deşeurilor. 

  

 

*Rata de acoperire depind de rugozitatea si temperatura substratului precum si de temperatura de depozitare 

si de aplicare. Pentru a determina rata de acoperire pentru o structura specifica se recomanda realizarea unei 

suprafete de testare. 
 
**Toate valorile au fost determinate la 23° C si 50% umiditate relativa. 

 

Indicaţii privind siguranţa  
A se lua în considerare informaţiile privind siguranţa de pe etichetele produselor şi de pe fişele 
de siguranţã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişã tehnică se bazează pe experienţă noastră şi sunt corecte conform cunoştinţelor noastre. Cu 

toate acestea informaţiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării şi condiţiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform 

normelor inginereşti, de care s-a ţinut cont în timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul 

termenilor şi condiţiilor de vânzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţiinoştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre de 

date sunt impuse doar dacă sunt date în formă scrisă. Normele inginereşti acceptate trebuie respectate permanent.  

 

Ediţia 01/17. Acestei fişe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite în continuare.  

Dacă se emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă   




 


