CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKA ANTICOR CIM 1000
INSTRUKCJA NAK£ADANIA NA ASFALT
Opis
W instrukcji podano sposób nak³adania pow³oki na mocne utwardzone i odpowiednio przygotowane
pod³o¿e asfaltowe. Gruboœæ pow³oki na sucho powinna wynosiæ przynajmniej 1,5 mm (patrz rozdzia³: Profil pow³oki w celu sprawdzenia odpowiednich danych, dotycz¹cych nak³adania pow³oki).
Pow³oka powinna byæ na³o¿ona natryskiem, wa³kiem lub kielni¹ (szpachl¹). W praktyce, dane dotycz¹ce nak³adania mog¹ siê ró¿niæ od teoretycznych, zale¿nie od profilu powierzchni i sposobu nak³adania.

Materia³y
w Baza i utwardzacz czarnej pow³oki CIM 1000
w Materia³y dodatkowe:
Baza i utwardzacz pow³oki CIM 1000, nak³adanej kielni¹ (szpachl¹)
Utwardzacz CIM
Mata wzmacniaj¹ca CIM Scrim
l

l

l

Zasady BHP podczas nak³adania pow³oki
Nale¿ u¿ywaæ wyposa¿enia i stosowaæ metody, które zapewni¹ maksymalne bezpieczeñstwo obs³udze oraz odpowiednie warunki materia³om pow³okowym. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby by³a
zapewniona odpowiednia wentylacja. Osoby nak³adaj¹ce pow³okê w pomieszczeniach zamkniêtych
lub za pomoc¹ natrysku, powinny u¿ywaæ masek ochronnych. Patrz „Instrukcja nak³adania w pomieszczeniach zamkniêtych” oraz „Instrukcja nak³adania metod¹ natrysku”.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie, które s¹siaduj¹ z powierzchniami przeznaczonymi do pokrycia pow³ok¹ CIM, a które
nie bêd¹ pokrywane, powinny byæ zabezpieczone specjalnymi materia³ami ochronnymi takimi jak
polietylen, mocny papier albo taœma maskuj¹ca. Pow³oka CIM powinna byæ nak³adana na czyst¹, such¹ i mocn¹ powierzchniê asfaltow¹. Asfalt powinien byæ pokryty pow³ok¹, kiedy jego temperatura
spada (zwykle póŸnym popo³udniem).
Asfalt
Pow³oka CIM

Nowy asfalt
Œwie¿o na³o¿ony asfalt powinien twardnieæ przez przynajmniej 21 dni przed na³o¿eniem pow³oki CIM.
T³uste zabrudzenia powierzchni powinny byæ dok³adnie oczyszczone.
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Stary asfalt
Stary asfalt musi byæ suchy, pozbawiony kurzu i luŸnych kawa³ków kruszywa. T³uste zabrudzenia powinny byæ dok³adnie oczyszczone. Je¿eli wczeœniej by³a zastosowana jakaœ inna pow³oka nale¿y j¹ delikatnie zeszorstkowaæ i zastosowaæ próbn¹ ³atê z pow³oki CIM, w celu sprawdzenia przyczepnoœci.

Nak³adanie pow³oki
Szczeliny w asfalcie
Szczeliny o szerokoœci mniejszej ni¿ 1,5mm nie wymagaj¹ specjalnych zabiegów. Wszystkie szczeliny
o szerokoœci od 1,5 do 3 mm powinny byæ wype³nione i pokryte paskiem materia³u CIM zanim zostanie zastosowana w³aœciwa pow³oka. Je¿eli szczeliny maj¹ szerokoœæ wiêksz¹ ni¿ 3 mm lub jeœli s¹
to dylatacje, nale¿y siê skontaktowaæ z firm¹ ANTICOR po szczegó³y postêpowania. Nale¿y zastosowaæ odpowiedni sposób ³¹czenia. Mo¿na u¿yæ pasków z tkaniny CIM, aby wzmocniæ miejsca szczelin i spoin. Wszystkie szczeliny w asfalcie powinny byæ pokryte pasmem pow³oki o gruboœci 1,5 mm
i szerokoœci 150 mm, wycentrowan¹ wzglêdem szczeliny.
Wg³êbienia
Wg³êbienia musz¹ byæ pokryte pow³ok¹ CIM nak³adan¹ szpachl¹ zarówno w przypadku powierzchni pionowych jak i poziomych. Pow³oka CIM nak³adana szpachl¹ powinna mieæ gruboœæ na mokro
równ¹ przynajmniej 1,5 do 1,7 mm i wykraczaæ 50 mm poza brzegi wg³êbienia.
Ostre brzegi i krawêdzie
Aby unikn¹æ nie pokrytych pow³ok¹ ostrych brzegów nale¿y zastosowaæ pow³okê CIM 1000 do nak³adania szpachl¹. Ca³a powierzchnia brzegów i krawêdzi powinna byæ pokryta pow³ok¹ CIM o odpowiedniej gruboœci, w ci¹gu 4 godzin po szpachlowaniu ostrych brzegów. Nie nale¿y pozwoliæ aby
pow³oka CIM nak³adana szpachl¹ na brzegi i krawêdzie twardnia³a d³u¿ej ni¿ cztery godziny w temperaturze 210C przed na³o¿eniem zasadniczej pow³oki CIM.
Zastosowanie tkaniny wzmacniaj¹cej CIM SCRIM
Aby unikn¹æ powstawania odkrytych miejsc na ostrych brzegach mo¿na tak¿e zastosowaæ CIM
Scrim. Po odpowiednim oczyszczeniu powierzchni na³o¿yæ pow³okê CIM o gruboœci, na mokro, równej 0,25 do 0,5 mm. Nastêpnie nale¿y wepchn¹æ równo tkaninê Scrim do lepkiej pow³oki i pozostawiæ
na 1 do 4 godziny a¿ stwardnieje. Po wykonaniu tych czynnoœci mo¿na nak³adaæ samopoziomuj¹c¹
pow³okê CIM o gruboœci na mokro równej 1,5 mm bezpoœrednio na tkaninê Scrim.
CIM Scrim pozwala utrzymaæ sta³¹ gruboœæ pow³oki.
Nak³adanie pow³oki na ostrych przejœciach powierzchni (np. poziomej w pionow¹)
Pow³oka w takich miejscach powinna byæ wykonana z materia³u CIM 1000, nak³adanego szpachl¹.
Jest to bardzo wa¿ne w przypadku zbiorników, których œciany pracuj¹ podczas nape³niania i asfalt
przemieszcza siê wskutek kurczenia i rozszerzania. Takie przejœcia maj¹ zwykle szerokoœæ i wysokoœæ
0
równ¹ lub wiêksz¹ ni¿ 12 mm. Nale¿y odczekaæ 12 godzin przy temperaturze 21 C.
Prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR w celu uzyskania szerszych informacji.
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Powierzchnie poziome
Czarna pow³oka CIM na³o¿ona na asfalt powinna mieæ gruboœæ na mokro równ¹ 1,5 do 1,7 mm,
zale¿nie od sposobu nak³adania. Mo¿na tak¹ gruboœæ uzyskaæ przy na³o¿eniu pojedynczej warstwy.
Powierzchnie pionowe i pochy³e
Czarna pow³oka CIM mo¿e byæ na³o¿ona na powierzchniê pionow¹ i pochy³¹ za pomoc¹ wa³ka,
szczotki lub za pomoc¹ natrysku. Ma³e powierzchnie czêsto s¹ pokrywane przy pomocy wa³ka lub
szczotki. Du¿e powierzchnie powinny byæ pokrywane za pomoc¹ bezpowietrznego natrysku. (Patrz
instrukcja dotycz¹ca nak³adania natryskiem lub skontaktuj siê z firm¹ ANTICOR, w celu uzyskania
odpowiednich danych potrzebnych do ustawienia i regulacji sprzêtu). Aby uzyskaæ po¿¹dan¹ gruboœæ pow³oka CIM stosowana na powierzchniach pionowych i pochy³ych powinna byæ nak³adana
dwa razy. Za ka¿dym razem gruboœæ na mokro pow³oki powinna wynosiæ w przybli¿eniu 0,76 mm.
Je¿eli wymagana jest grubsza pow³oka nale¿y na³o¿yæ wiêcej warstw.
Pow³oki wielowarstwowe
Druga i kolejne pow³oki mog¹ byæ na³o¿one, kiedy poprzednia nie zostawia œladu po lekkim dotkniêciu palcem. Dla czarnej pow³oki CIM przy temperaturze 210C czas, kiedy pow³oka przestaje byæ
lepka waha siê od 1 do 4 godzin od na³o¿enia poprzedniej pow³oki. Przy wy¿szej temperaturze czas
twardnienia ulega skróceniu. Niskie temperatury daj¹ efekt przeciwny. W przypadku nak³adania na
obiekty pracuj¹ce w zanurzeniu lub ruchu ulicznym nak³adaæ pow³oki w ci¹gu wymaganego odstêpu
czasu z wyj¹tkiem ³¹czeñ i dylatacji. W przypadku, gdy po na³o¿eniu pierwszej warstwy pow³oki
trzeba po niej chodziæ podczas nak³adania kolejnych (pokrywanie, p³yt parkingu, pok³adu), nale¿y
u¿ywaæ obu-wia polietylenowego, aby zapobiec przylepianiu.
Nak³adanie kolejnej pow³oki po dopuszczalnym czasie
Je¿eli kolejna warstwa nie mog³a byæ na³o¿ona w ci¹gu 1-4 godzin, wówczas poprzednia pow³oka musi byæ zeszorstkowana. Mo¿e to byæ wykonane przy pomocy szlifierki lub innych narzêdzi mechanicznych. Czarna pow³oka CIM musi byæ tak¿e oczyszczona rozpuszczalnikiem (MEK lub ksylenem).
W momencie, kiedy rozpuszczalnik ulotni siê, powierzchnia powinna byæ spryskana ma³¹ iloœci¹ utwardzacza CIM. Nale¿y odczekaæ a¿ utwardzacz stwardnieje i na³o¿yæ kolejn¹ pow³okê w ci¹gu jednej godziny. W przypadku pow³ok przeznaczonych do pracy w zanurzeniu i ruchu ulicznym nale¿y
unikaæ nak³adania kolejnej pow³oki po dopuszczalnym czasie (tj. 1 do 4 godziny). Jeœli jednak taka
koniecznoœæ zaistnieje nale¿y wówczas poddaæ powierzchniê mocnemu zeszorstkowaniu i przetestowaæ przyczepnoœæ do tak uzyskanej powierzchni. W³aœciwa przyczepnoœæ mo¿e byæ uzyskana tylko
po mocnym zeszorstkowaniu poprzedniej warstwy.
Zak³adki na spoinach/³¹czeniach
Je¿eli praca zostanie wstrzymana np. z powodu deszczu, nale¿y byæ przygotowanym na nak³adanie
pow³oki fragmentami. Zak³adka powinna mieæ szerokoœæ minimaln¹ równ¹ oko³o 150 mm, aby
zapewniæ szczelne po³¹czenie. Wszystkie fragmenty pokrywanej powierzchni, dla których czas
utwardzania by³ d³u¿szy ni¿ 4 godziny powinny byæ traktowane osobno. Patrz rozdzia³ dotycz¹cy
nak³adania kolejnych warstw po przekroczeniu dopuszczalnym czasie.

Dodatkowa warstwa wierzchnia pow³oki
Pow³oka CIM mo¿e posiadaæ warstwê zewnêtrzn¹ z kruszywem, warstwy dekoracyjne, ochronne lub
po³¹czenia wymienionych. Patrz odpowiednie instrukcje nak³adania.
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Przyczyny obni¿enia jakoœci pow³oki
w U¿ycie nieodpowiedniego sprzêtu do mieszania sk³adników pow³oki
(patrz instrukcja mieszania).
0

w Temperatura materia³u podczas nak³adania jest ni¿sza ni¿ 15 C.
w Stosowanie metod standardowych nak³adania na powierzchnie, podczas nak³adania których
0
wymagana temperatura jest ni¿sza ni¿ 10 C.
w Powierzchnia jest wilgotna lub zaczyna padaæ deszcz.
0

w Temperatura pod³o¿a jest ni¿sza ni¿ -15 C, w punkcie rosy.
w Temperatura pokrywanej powierzchni roœnie podczas nak³adania lub pod³o¿e jest nara¿one
na bezpoœrednie promieniowanie s³oneczne.
w Inne nieodpowiednie warunki.
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