
EBONEX , discrete kathodische bescherming Anode

voor gewapend beton en stalen skelet gebouwen door 
opgelegde stroom 

 Beschrijving 

Ebonex is een kathodische bescherming (ICCP) anode, specifiek ontworpen om gewapend beton en 
stalen skelet structuren te beschermen tegen corrosie. De anode maakt gebruik van een innovatieve 
keramische / titanium composiet, gecombineerd met een integraal gas ventilatiesysteem( niet nodig bij 
poreuze ondergrond). Het anode systeem bevat ook Ebofix grout ; een hoge dichtheid, zuur bufferen 
grout met lange-termijn prestatie.  
Ebonex discrete anodes zijn verkrijgbaar in diverse maten om uitstekende design flexibiliteit te bieden. 
Ebonex discrete anodes zijn in staat verschuivingen te overbruggen van de 100mV om efficiente 
kathodische bescherming te verkrijgen en zoals gedefinieerd in de NACE (National Association of 
Corrosion Engineers) standaard RP0290 en de Europese norm EN12696 - Kathodische bescherming 
van staal in beton.  

Toepassingen 
• Bruggen
• Tunnels
• Parkeergarages
• Erfgoed structuren
• Marine structuren
• stalen skelet gebouwen

Kenmerken en voordelen 

• Gas ontluchting - geen opbouw van anodische gassen. Kan worden
geïnstalleerd onder vezelversterkte polymeer (FRP) versterking van systemen, membranen en
coatings.
• Ingewerkte installatie - geen toevoeging van gewicht of  verhoging van  de fysieke afmetingen van de

Postbus 133 1430 AC Aalsmeer  
Nederland     Tel: +31 646310624          

  www.bevepro.nl  
      info@bevepro.nl 



structuur . 
• Langdurige - langste levensverwachting van alle discrete CP anode - meer dan 50 jaar, afhankelijk
van het ontwerp.
• Hoogste niveau van bescherming - kunnen voldoen aan de 100mV depolarisatie criteria voor
effectieve kathodische bescherming.
• Bewezen technologie – in de praktijk geverifieerd prestaties.
• Kosten concurrerende - in vergelijking met andere vormen van ICCP anodes.
• Diepe installatie – bij meerdere niveaus van staal en moeilijke toegang.
• Hoge stroom - geschikt voor gebruik in gebieden met hoge stalen dichtheid.
• Veelzijdig - kan worden gebruikt in tal van sectoren binnen de bouw.

Specificatie 

Waar voorgeschreven, dient kathodische bescherming van gewapend beton elementen worden 
geleverd door Ebonex discrete samengestelde anodes zoals geleverd door Fortius. Ebonex anodes 
moeten in staat zijn van de handhaving van stabiliteit op lange termijn met het stroom dichtheden van 
maximaal 900mA / m² (van anode-oppervlak), voor de ontworpen levensduur. De Ebonex discrete 
anode wordt gas geventileerd en zal worden ingevoegd met behulp van Ebofix grout, een thixotrope 
hoge dichtheid, zuur bufferend grout gebruikt voor lange-termijn prestaties.  

Hoe werkt het? 

Ebonex werkt door het verspreiden van voldoende elektrische stroom die de corrosie in de structuur 
stopt. Ebonex anodes worden aangesloten op een externe stroom voeding, die de elektrische stroom 
voorziet om de corrosie tegen te gaan. De anodes zijn verbonden met de positieve (+) zijde. Volgens 
de geldende industriestandaarden, is een ICCP systeem beschouwd als effectief als het  staal 
voldoende gepolariseerd wordt en resulteert in een depolarisatie van 100mV bij het uitschakelen van 
het systeem. 

Ontwerp-criteria 

Ebonex is een discrete kathodische bescherming systeem dat duurzaamheid op lange termijn voor 
zowel nieuwe als bestaande structuren onder zeer agressieve omstandigheden waarborgt. In lijn met 
andere kathodische bescherming, moet Ebonex discrete anode systemen worden ontworpen door 
corrosie specialisten en geïnstalleerd door deskundige en ervaren aannemers.  
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Installatie-instructies 

Voorbereiding  

Ebonex discrete anodes worden geïnstalleerd in voorgeboorde gaten die 4 tot 8 mm groter zijn dan de 
nominale diameter en de anodes zijn meestal niet verder dan 600 mm van elkaar geplaatst. 
 De geboorde gaten en Ebonex discrete anodes moeten zo geplaatst worden dat ze een gelijke 
stroom leveren aan het staal. 
 Snijd een zaagsnede tussen de gaten met een minimale diepte van 10 mm en breedte van 8 mm in 
het beton of de voegen. In deze zaagsnede worden de titaandraden gelegd en verbonden met de 
Anodes en worden de ontluchtingsbuisjes gelegd (In sommige gevallen is er geen behoefte aan 
ontluchtingsbuisjes). Of een 3 mm zaagsnede kan worden gebruikt als het ontluchtingskanaal. Voor 
de installatie moeten de voegen en het gat uitgeblazen worden, zodat al het vuil verwijderd is en wordt 
het lichtjes bevochtigd. 
Mengen  

Ebofix specie moet worden gemengd in een langzaam draaiende menger (400-500 rpm) ( boor of 
peddelmenger). Plaats van 3 liter drinkbaar water in een geschikte mengkuip, voeg een volle 10 kg 
zak Ebofix grout aan toe en meng gedurende drie minuten tot het volledig homogeen is.  
 Installatie  

Stilstaand water moet worden verwijderd uit het geboorde gat. Zorg dat er voldoende grout is 
geplaatst om de gehele lengte van de actieve Ebonex discrete anode te dekken. Vul het boorgat tot 
vanachter zodat er geen lucht insluitsels zijn. Het thixotrope karakter van Ebofix grout voorkomt dat 
grout uit verticale of overhead gaten loopt. Dompel elke Ebonex anode  in zuiver water, maar niet 
langer dan 10 seconden. Zorg ervoor dat de ontluchtingsleiding vrij is en dat er voldoende draad 
zichtbaar is of voorhanden is om de titanium draad te bevestigen met de klemmen. 
 Plaats het Ebofix grout binnen 30 minuten na het mengen om te kunnen genieten van de expansie 
eigenschap van het grout en uithardingstijd is 24 uren, zonder fysieke verstoring. Breng de 
draden/uiteinden van Ebonex discrete anodes samen met de titanium draden, zoals aanbevolen door 
de CP ontwerp ingenieur. Dit vereist het gebruik van titanium klemmen, vastgezet met een geschikte 
krimptang.  

Continuïteit moet nagekeken worden met een resistentiemeter nadat de aansluitingen zijn gemaakt. 
Elke afwijking  van de  weerstand van meer dan 1 ohm moet opnieuw geklemd worden. Wanneer al 
de verbindingen in orde zijn, kunnen de einddraden gebogen worden en in de voeg gelegd worden. 
De zaagsnede wordt gevuld met Ebofix grout of een cementgebonden mortel. Dit moet 4 dagen 
uitharden alvorens het systeem te activeren.  
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Voorzorgsmaatregelen 

In chloride verontreinigd structuren, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de controle van de 
aangelegde spanning. Weerstand/Stroom van meer dan 7 volt mag niet worden toegepast op de 
titanium aansluitdraden. Het goed functioneren van de Ebonex discrete anode is afhankelijk van het 
juiste ontwerp, de installatie en het onderhoud van het kathodische bescherming systeem. Voor meer 
informatie raadpleeg  Fortius.  

 Verpakking 

Ebonex discrete anode : (met 500 mm staart draad) verpakking varieert afhankelijk van de anode 
afmetingen. 
Ebofix grout : 10 kg zak.  
Rol met titanium draden: 100 m x 1,2 mm diameter  
Klemmen: zak met 80 klemmen 

Stockage 

Zowel de Ebonex anodes en de Ebofix grout moeten droog bewaard worden in ongeopende 

verpakking. Ebonex is 12 maanden houdbaar. 

Veiligheid 

Er zijn geen special veiligheidsvoorschriften voor de Ebonex anodes. 

Ebonex grout is alkalisch en direct contact met de huid of ogen is niet aangeraden. Draag 

handschoenen, stofmasker en veiligheidsbril. Voorkom inhalering tijdens het mengen. 

Bij contact met de huid, overvloedig spoelen met water. Met oog contact, overvloeding spoelen met 

water en medische hulp raadplegen. 

Ebonex anode en grout zijn niet brandbaar. 

Achilles ICP management system beschikbaar voor de continue monitoring van het process. 

BeVePro is de verdeler binnen NL van Fortius welke de agent is voor Vector Corrosion Technologies 

uit Canada. www.vector-corrosion.com 
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