CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKI ANTICOR CIM 1000
DO NAK£ADANIA RÊCZNEGO (KIELNI¥, SZPACHL¥ LUB PÊDZLEM)
Zastosowanie
Wy³¹cznie profesjonalne.

Œrodki ostro¿noœci
Nale¿y unikaæ kontaktu sk³adników pow³oki z wod¹ i wilgoci¹. Pojemniki powinny byæ szczelnie
zamkniête. Magazyny, wyposa¿enie i powierzchnia do pokrycia musz¹ byæ CA£KOWICIE SUCHE.
Nie nale¿y nak³adaæ pow³oki w czasie deszczu lub przed deszczem oraz kiedy powierzchnia, na któr¹
na³o¿ono CIM 1000, mog³aby zamokn¹æ w ci¹gu 4 godzin od na³o¿enia. Podczas nak³adania CIM
1000 w zamkniêtych pomieszczeniach, bez odpowiedniej wentylacji, nale¿y siê stosowaæ do zasad
zamieszczonych w specjalnej instrukcji.

Temperatura
0

0

Powierzchnia powinna mieæ temperaturê przynajmniej 10 C oraz wy¿sz¹ o co najmniej 3 C od punktu rosy. Nie nale¿y nak³adaæ pow³oki w s³oñcu lub gdy temperatura otoczenia i izolowanej powierzchni
roœnie (jest niestabilna). Sk³adniki CIM 1000 (tj. baza i utwardzacz) powinny mieæ temperaturê przy0
najmniej 15 C, podczas mieszania i nak³adania. Sk³adniki te mog¹ byæ podgrzane aby u³atwiæ nak³adanie w niskich temperaturach ale wówczas trwa³oœæ pow³oki bêdzie mniejsza. (Patrz tak¿e instrukcja nak³adania przy niskich temperaturach otoczenia).

Wyposa¿enie
CIM 1000 najlepiej nak³adaæ kielni¹ (szpachl¹) lub pêdzlem. Pow³oka mo¿e byæ tak¿e na³o¿ona
przez natrysk, po odpowiednim ustawieniu urz¹dzenia do natrysku. (Patrz odpowiednia instrukcja
nak³adania natryskiem). W celu uzyskania informacji, dotycz¹cych odpowiedniego ustawienia urz¹dzenia do natrysku, prosimy o kontakt z firm¹ Anticor.

Przydatnoœæ mieszanki
Nie wiêcej ni¿ 20 min. Czas ten zale¿y od temperatury i metody nak³adania.

Pokrywanie primerem
Aby wyeliminowæ odgazowywanie, powierzchnie porowate takie jak drewno i beton powinny byæ pokryte primerem epoksydowym CIM 61BG. Okres do powtórnego pokrycia primerem, nie powinien
byæ d³u¿szy ni¿ 48h. Patrz równie¿ karta techniczna primera epoksydowego CIM 61BG, w celu uzyskania dodatkowych informacji. Nale¿y tak¿e przeprowadziæ test przyczepnoœci pow³oki do primera.

Materia³ jest w³asnoœci¹ ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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Mieszanie
NIE ROZCIEÑCZAÆ, NIE MIESZAÆ RÊCZNIE! Rozpocz¹æ mieszanie ka¿dego pojemnika 15-litrowego (4,0 galony) bazy (PREMIX) CIM 1000 u¿ywaj¹c elektrycznego miksera (z mieszad³em
ramkowym o œrednicy trzonka 12,5 mm i ramk¹ o szerokoœci 203 mm). Nie napowietrzaæ mieszanki
(poprzez mieszanie z nadmiern¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ mieszad³a). Podczas mieszania powoli dodawaæ
jeden pojemnik 1,893 litra (0,5 gal) utwardzacza (ACTIVATOR) do pojemnika z baz¹ i mieszaæ sk³adniki dok³adnie przez trzy pe³ne minuty. Proporcje utwardzacza/bazy s¹ wczeœniej ustalone fabrycznie. Nie nale¿y dodawaæ iloœci szacowanych! „Minutniki”, odmierzaj¹ce dok³adnie czas 3 min. pomagaj¹ utrzymaæ w³aœciwy czas mieszania i zwiêkszyæ efektywnoœæ pracy.

Nak³adanie
Nak³adaæ CIM bezpoœrednio na czyst¹ i such¹ powierzchniê. Przy nak³adaniu grubszej warstwy,
mieszanka powinna uzyskaæ wiêksz¹ lepkoœæ (zgêstnieæ) przez kilka minut, zanim zostanie na³o¿ona.
(Patrz instrukcja firmy w celu uzyskania dalszych wskazówek).

Nak³adanie kolejnych warstw
Kolejna warstwa CIM 1000 mo¿e byæ ponownie na³o¿ona po godzinie ale musi byæ na³o¿ona do
czasu, kiedy nie mo¿na odkleiæ próbki pow³oki od polietylenu (zwykle w ci¹gu 4 godzin od mieszania). Je¿eli warstwa pow³oki uleg³a utwardzeniu, wówczas musi byæ dobrze zeszorstkowana, szlifierk¹ lub w inny sposób mechaniczny oraz musi byæ oczyszczona z py³u i gruzu. Nale¿y u¿yæ utwardzacza CIM (na³o¿yæ go przed na³o¿eniem kolejnej warstwy) w celu uzyskanie lepszej przyczepnoœci lub
kiedy wspomniany wy¿ej czas zasta³ przekroczony. Dla zastosowañ w zanurzeniu, wszystkie kolejne
warstwy pow³oki powinny byæ nak³adane co cztery godziny, z wyj¹tkiem miejsc po³¹czeñ na zak³adkê.
W przypadku zastosowania na krawêdziach i szczelinach dylatacyjnych, dla których przyczepnoœæ
kolejnych warstw CIM jest nieodpowiednia, nale¿y odczekaæ 12 godzin, a¿ CIM 1000 ulegnie utwardzeniu zanim na³o¿ona zostanie kolejna warstwa. Mo¿e byæ ewentualnie u¿yty opóŸniacz wi¹zania.

Czas utwardzania
Przed kontaktem pow³oki z wod¹ pitn¹ lub podobnym œrodowiskiem, nale¿y poczekaæ a¿ rozpuszczalnik przestanie siê ulatniaæ z pow³oki. Czas wymagany dla odparowania, dla pow³oki o gruboœci
0
na mokro 1,52 mm wynosi dwa tygodnie, przy temperaturze 15 C i zale¿y od gruboœci pow³oki oraz
temperatury pod³o¿a. Prosimy o kontakt z firm¹ w celu uzyskania szczegó³owych informacji. W przypadku innego zastosowania pow³oka CIM 1000 mo¿e byæ u¿ywana po 24h. Prosimy o kontakt z firm¹ w celu uzyskania dalszych zaleceñ.

Dezynfekcja
Pow³oka CIM 1000 do kontaktu z wod¹ pitna musi byæ umyta, osuszona i zdezynfekowana zgodnie
z zaleceniami odpowiednich, lokalnych s³u¿b sanitarnych.

Usuwanie pow³oki
Nale¿y u¿yæ rozpuszczalnika w celu usuniêcia nieutwardzonego materia³u pow³oki. Utwardzona pow³oka jest bardzo trudna do usuniêcia, ale namoczenie w rozpuszczalniku mo¿e zmiêkczyæ materia³
i u³atwiæ jego usuniêcie.
W celu uzyskanie potrzebnych, dalszych informacji i wskazówek prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR.

Materia³ jest w³asnoœci¹ ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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