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GALVASHIELD FUSION T2 
 
 Cylindrische, ingeboorde, anode met opgedrukte stroom en opofferanode in één om 
wapeningscorrosie in beton tegengaat. 
 

                                            
 
Combinatie van opgedrukte stroom (ICCP) en opoffer anode (GCP) 
 
Galvashield Fusion T2 is een anode met 2 functies: initieel werkt ze als een elektrochemisch 

systeem met opgedrukte stroom en daarna als een opoffer anode met zink. Ze wordt ingebed in een 
speciaal ontwikkelde cementgebonden mortel. De cilindrische eenheid, verkrijgbaar in verschillende 
standaardmaten, is snel en gemakkelijk geïnstalleerd in het beton. 
 Toepassingen : Bruggen, tunnels, parkeergarages, monumenten, marine structuren en alle betonnen 
structuren waar er corrosie van het wapeningsstaal kan optreden.  
    
Kenmerken en voordelen  

 
• Beschermt de wapening tegen corrosie door opgedrukte stroom en galvanische opoffer anodes. 
• Geen externe energiebron nodig. Maar kan later wel terug opgeladen worden. 
• Snelle en gemakkelijke toepassing. 
• Toe te passen met verschillende beton reparatie systemen op basis van cement (geen epoxy of 
polyester). 
• Meetbare prestaties via monitor systemen. 
• Door de combinatie (twin-actie) zorgt ze voor 30 jaren + bescherming. 
    
Galvashield Fusion T2 wordt aangebracht in het met chloride verontreinigd beton , met als doel 

nieuwe roestvorming van de wapening te voorkomen en wapening te beschermen tegen verdere 
corrosie. Galvashield Fusion T2 wordt aangebracht in op voorhand geboorde gaten in het beton en 

wordt dan verbonden met de wapening door een koper draadje. 
    
Hoe werkt het?  

 
Galvashield Fusion T2 bevat en energiebron, die de initiële wapening terug passiveert door het 

leveren van opgedrukte stroom en daarna de wapening beschermt door de zink die opgeofferd wordt. 
 Galvashield Fusion T2 anodes worden niet aangesloten op een externe stroom voeding. Maar kan 

op later datum wel terug opgeladen worden. 
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Galvashield Fusion is speciaal ontwikkeld om preventief wapeningscorrosie tegen te gaan die 

geïnitieerd is door chloriden en door carbonatatie. En dit voor meer dan 30 jaren. 
De electrochemische behandeling zorgt voor de passivering van de wapening, geeft een realkalisatie 
effect rond de wapening en drijft de chloride weg van de wapening. Daarna neemt de opoffer anode 
over, om een langdurige bescherming te bieden (meer dan 30 jaren). 
In lijn met andere kathodische bescherming, moet Galvashield Fusion T2 anode systemen worden 

ontworpen door corrosie specialisten en geïnstalleerd door deskundige en ervaren aannemers.  
 
 

Eenheid afmetingen Boorgat dimensies 

Galvashield Fusion T2-100 46 x 100 mm 50 x 130 mm 

Galvashield Fusion T2-135 29 x 135 mm 32 x 165 mm 

 
 
Installatie-instructies  

 
Voorbehandelingen 

 
De wapening wordt gelokaliseerd aan de hand van een wapeningsdetector en nagegaan of de 
wapening continue is. 
 
Installatie 

 
De locatie en afstand van het Galvashield Fusion T2 wordt op een rasterpatroon geïnstalleerd zoals 

gespecificeerd door de ingenieur. Typische afstand tussen de anodes is 400 mm tot 700 mm. Met 
behulp van een wapeningsdetector zoekt men alle bestaande wapening binnen het gebied 
aangewezen voor de bescherming en markeert de gebieden. Er wordt gecontroleerd of de wapening 
continue is. Gaten worden geboord in het beton voor de installatie van de Galvashield Fusion T2. 

Indien mogelijk, moeten de gaten geboord worden op een afstand van minimum 100 mm van de 
wapening. 
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De anodes kunnen in serie geplaatst worden, tot maximum 10 Galvashield Fusion-anodes. Zaag een 
doorlopende groef ongeveer 6 mm breed en 12 mm diep aan de oppervlakte van het beton tussen de 
anodes om de verbinddraad in te bedden. Op ieder einde wordt de verbinddraad met de wapening 
verbonden.  
Aansluitingen van de koperen draad aan de wapening worden gemaakt met behulp van een schroef, 
laspunt of rivet.   
Controleer de continuïteit tussen de anode en wapening verbindingen met een multimeter. Een 
weerstand van 1 ohm of minder is aanvaardbaar. 
Nadat de gaten geboord zijn kan de installatie beginnen. 
Bevochtig de anode met water. 
Galvashield embedding mortel moet worden gebruikt om de nog natte anodes te installeren in vooraf 
benatte gaten. Plaats de embedding mortel in de onderste ⅔ van elk boorgat en druk langzaam de 
Galvashield Fusion in het geboorde gat om ervoor te zorgen dat er geen holle ruimte overblijft tussen 
de anode en de beton. De minimale dekking is 15- 20 mm. Verbind de anodes met de draden via de 
connectoren. 
Plaats draden in de groeven en vul de gaten en groeven met de inbedding mortel.   
 

 

 
 Verpakking  
 
Galvashield Fusion T-2 :  20 anodes per doos 

Galvashield Embedding Mortar : 20 kg zakken, één zak per 40-60 anodes 

Vector Anode connection kit : 14 meter geïsoleerde kabel en 20 draad verbindingen/connectoren 

 
Droog stockeren in originele ongeopende verpakking. 

  

 Veiligheid 

Er zijn geen special veiligheidsvoorschriften voor de Galvashield Fusion anodes. 

Galvashield Fusion en de mortel zijn alkalisch en direct contact met de huid of ogen is niet 

aangeraden. Draag handschoenen, stofmasker en veiligheidsbril. Voorkom inhalering tijdens het 

mengen van de mortel. 

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

water en medische hulp raadplegen. 

Galvashield Fusion en mortel zijn niet brandbaar. 

 

Fortius is de agent voor Vector Corrosion Technologies uit Canada. www.vector-corrosion.com  
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