
Galvanikus katódos védelem a betonacélok 
korróziójának megakadályozására



MAPESHIELD I ÉS MAPESHIELD E 25 ANÓDOK ELHELYEZÉSE
Az alábbi táblázatok a maximális elfogadható mezőt mutatja a Mapeshield anódok között a betonban levő vasalat 
sűrűsége szerint.

Távolság a javításra szoruló szerkezetre helyezett Mapeshield I 10 anódok 
között a vasalás sűrűsége szerint

Mapeshield I 10
Javításra szoruló szerkezetek
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Távolság a javításra szoruló szerkezetre helyezett Mapeshield I 30 anódok 
között a vasalás sűrűsége szerin

Mapeshield I 30
Javításra szoruló szerkezetek
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Távolság az új szerkezetre elhelyezett Mapeshield I 10 anódok között a vasalás 
sűrűsége szerint

Mapeshield I 10
Új szerkezetek
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Távolság a Mapeshield E 25 anódok között a vasalás sűrűsége szerint

Mapeshield E 25

Távolság az új szerkezetre elhelyezett Mapeshield I 30 anódok között a vasalás 
sűrűsége szerint

Mapeshield I 30
Új szerkezetek
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A galvanikus katódos védelem használható agresszív 
hatásoknak kitett vasbeton szerkezeteknél és fém 
szerkezeteknél.

A rendszer a Mapeshield reaktív anódok használatán 
alapul, amely galvánelemet alkot a betonacélokkal, 
ennek eredményeként azok passzívvá válnak a 
két fém összekapcsolása után a közöttük generált 
potenciálkülönbség miatt.

Az anódok cinkből készülnek, amely kevésbé nemes, mint 
az acél (lásd a lenti táblázatot). Fokozatosan korrodálnak 
az évek során és hosszú időn keresztül (akár 40 évig is) 
biztosítják a szerkezet korrózióvédelmét.

A Mapeshield I elhelyezése új szerkezeten

A Mapeshield E 25 beépítése a szerkezet külső felületén

A Mapeshield I beépítése javítandó szerkezeten

Táblázat

N
em

es
sé

g

Arany
Platina
Higany
Ezüst
Rozsdamentes acél
Réz
Ólom
Ón
Nikkel
Kadmium
Vas (szénacél)
Króm
Cink
Mangán
Alumínium
Titánium
Magnézium
Nátrium
Lítium
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•  A rendszer nagy előnye a vasbeton szerkezetek 
javításában, hogy biztosítja a betonacélok korrózió 
elleni védelmét.

•  Korrózió megelőzése a károsodás jeleit nem mutató 
régi szerkezeteken, amelyekben védi a betonacélokat 
még akkor is, ha a betontakarás a betonacélok körül 
elégtelen és/vagy repedezett a zsugorodás vagy külső 
hatások miatt.

•  Új szerkezetek tartósságának növelése, amelyek-
ben az anód biztosítja a betonacélok korrózió elleni 
védelmét bármely hiba fellépése esetén.

•  A cink bevonat/rátét helyett korrózió ellen már 
beépített fém elemek és szerkezetek védelme.

AHOL A MAPESHIELD I, MAPESHIELD E 25 ÉS MAPESHIELD S ALKALMAZHATÓ

Mapeshield I, speciális vezető pasztával bevont tiszta 
cink anódok, új és felújításra szoruló szerkezetek 
betonacéljainak galvanikus katódos korrózió elleni 
védelme. A Mapeshield I-t a betonacélokhoz kell kapcsolni 
a beton Mapegrout termékcsalád valamely habarcsával 
történő visszajavítása előtt vagy új szerkezeteknél a 
betonozás előtt.

 A TERMÉKVÁLASZTÉK TARTALMA:

Mapeshield E 25, öntapadó cinklemezek közvetlenül 
a szerkezet felületére elhelyezve a betonban levő 
betonacélok galvanikus katódos korrózió elleni védelmére.
A Mapeshield E 25-öt egyszerű fémkábellel hozzá kell 
kapcsolni a betonacélokhoz a rendszer aktiválásához. 
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Mapeshield S, ragasztós hátoldalú cinklemez a légköri 
hatásoknak kitett acélszerkezetek galvanikus katódos 
korrózió elleni védelméhez.
A Mapeshield S használható cink lemez/bevonat helyett 
a szerkezet teljes védelmének biztosításához.

A GALVANIKUS RENDSZEREK ELŐNYEI
•  Nincs szükség külső kábelezésre vagy energiaforrásra

•  Könnyű telepíteni

•  Még száraz környezetben is elegendő áramot generál (EN 12696 európai szabványnak megfelel)

•  A potenciálkülönbség a szerkezet veszélyeztetése nélkül gátolja a korróziót

•  Önszabályozó

•  Biztosítja a hosszútávú védelmet, és minden telepítés számítható és méretezhető a műszaki  
és gazdasági követelmények szerint

•  Szelektív, célzott javításokat lehet végezni

•  Nem igényel karbantartást az anódok teljes élettartama alatt

A MAPESHIELD TERMÉKCSALÁD TAGJAI KÜLÖNÖSEN JAVASOLTAK  
AZ ALÁBBIAK AKTÍV VÉDELMÉRE:
•  Födémlemezek emelt gépkocsi parkolókban

•  Gerendák és oszlopok

•  Előregyártott vasbeton szerkezetek

•  Erkélyek elülső élei

•  Betonpadlók

•  Cölöpök, támfalak, peremek, járdaszegélyek és födémlemezek hidakon és viaduktokon

•  Általános vasalt szerkezetek, különösen az agresszív környezetben levők, mint pl. a tengerhez közeli szerkezetek

•  Gerendák, oszlopok, pillérek és acéltartályok
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EVERYTHING’S OK ,
WITH MAPEI

MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu


