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Бетонът като основен строителен материал 

 След производството, полагането, вибрирането и грижите, 

бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен, здрав и 

“плътен” строителен материал!!! 



ПСОВ 



Обща порьозност на бетона 

Обща порьозност Гел порьозност

18-22 % 4-6 %

8-12 % 4-6 %

4-6 % 1.5-2.0%

Стандартен бетон

Високоякостен бетон

Ултра-високоякостен бетон



Обща порьозност на бетона – ½ истина 



Обща порьозност на бетона – ½ истина 



Обща порьозност на бетона 



Проблеми в ПСОВ 



Напреднала “ямчеста” корозия 



 









 





Видове защитни покрития 

 В зависимост от състава 

 

 Органична основа 

 

 Минерална основа 

 

 

 

 
 



Органични защитни покрития 

 Проблеми 

 

 Осмоза 

 

 Хидролиза 

 

 

 

 
 



Органични защитни покрития 



Органични защитни покрития 



Минерални защитни покрития 



Видове защитни покрития 

 В зависимост от дебелината на покритието 

 

 Тънки покрития 

 

 Дебели покрития 

 

 

 

 
 



Решението  

 

 Цимент 

 w/с фактор 

 Допълнителни съставки 

 Оптимизация на микро- и нано-ниво 

 Максимално компактна решетка 

 

 

 

 
 



Решението  

DySC® технология  
 



DySC ® технология 



DySC ® технология 



MC-RIM PW  

 

 

Минерална защитна система 

 

 не съдържа органични вещества  

 не съдържа трикалциум-алуминат 

 позволява дифузия на водни пари 

 няма риск от осмоза 

 устойчивост на хидролиза 

 пълна водоплътност 

 висока механическа устойчивост 

DySC® технология 

 
 

 



Максимално плътна решетка 
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Обща порьозност 



Разпределение на порите 



MC-RIM PROTECT PLUS 

Основни продукти и  

компоненти на системата 

MC-RIM 

PROTECT 

MC-RIM 

PROTECT-MR 

MC-RIM 

PROTECT-H  

MC-RIM 

PROTECT-BC 
MC-RIM 

PROTECT-C 

MC-PowerPro 

HCR + 

MC-PowerPro 

HCRprimer 

+ MC-RIM PROTECT 

SH 



MC-RIM PROTECT  

 

 
MC-RIM PROTECT-MR  MC-RIM PROTEC´T -H 

MC-RIM PROTECT PLUS в отворени съоръжения 



 

 

MC-RIM PROTECT  

 

 ph 3.35 – 14.0 

 не съдържа трикалциум-алуминат 

 висока устойчивост на сулфати 

 позволява дифузия на водни пари 

 няма риск от осмоза 

 устойчивост на хидролиза 

 пълна водоплътност 

 висока механическа устойчивост 

 В съответствие с EN 1504 



 

 

MC-RIM PROTECT 

 

 първични утаители 

 вторични утаители  

 биобасейни 

 пясъчни филтри 

 масло- и кало- задържатели 

 шнекови устройства  

 метантанкове /само във водната зона/  

 резервоари за дъждовна вода  



 

 

Покрити съоръжения ??? 







 



 



Тест 

Преди  След 14 дни 





След 28 дни 

Тест 



MC-PowerPro HCR 

 2К специално покритие 

 Твърдо – еластично  

 Висока устойчивост на биогенна сярна киселина 

 Висока устойчивост на органични киселини и основи 

 pH 0-14 

 Висока абразивна устойчивост 

 В съответствие с EN 1504 

 

 

 



MC-PowerPro HCR 

След 14 дни при pH 0 



MC-PowerPro HCR 

След 28 дни при pH 0 



След 3 месеца при pH 0 

MC-PowerPro HCR 



Продукт/ 

Показател 

MC-RIM 

PROTECT 

MC-RIM 

PROTECT-MR 

ZTV 

Emscher 

Устойчивост на 

сулфати 

0.07 

mm/m 

0.08 

mm/m 

< 0.5 

mm/m 

Коефициент на 

миграция на Cl- 
0.36 

x10-12  (m2/s) 

0.26 
x10-12 (m²/s) 

< 1 

x10-12 (m²/s) 

Обща порьозност 

P90d 

4.8 

vol.% 

7.9 

vol.% 

< 11 

vol.% 

Кумулативен обем 

на порите 

12.5 

mm3/g 

40 

mm3/g 

< 40 

mm3/g 

Среден радиус на 

порите 

0.004 

µm 

0.006 

µm 

< 0.1 

µm 

Киселинна 

устойчивсот (pH) 

3.35/3.5 

1.3/0.9 mm 

3.35/3.5 

1.3/0.9 mm 

3.5 

< 1.3 mm 

Основни показатели 



Благодаря за вниманието! 


