CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
INSTRUKCJA NAK£ADANIE POW£OK CIM METOD¥ NATRYSKU
Uretany ANTICOR CIM
Pow³oki ANTICOR CIM, koloru czarnego, s¹ uretanami z domieszk¹ asfaltu zaœ w kolorze szarym
gdy s¹ uretanami twardymi. Oba typy pow³ok s¹ pow³okami elastomerowymi nak³adanymi, w stanie
ciek³ym, na zimno. Szybko twardniej¹ i s¹ odporne na pêkniêcia, korozjê, œcieranie oraz substancje
chemiczne. Obie pow³oki mog¹ byæ natryskiwane metod¹ bezpowietrznego natrysku, w systemach
natrysku wielosk³adnikowego.

Nak³adanie za pomoc¹ bezpowietrznego natrysku
Produkty CIM s¹ natryskiwane skutecznie od 25 lat. Uretany ANTICOR CIM s¹ materia³em dwusk³adnikowym, nak³adanym w stanie ciek³ym jako zimna substancja i utwardzane w procesie polimeryzacji. Pow³oki CIM maj¹ stosunkowo wysok¹ lepkoœæ (5000cps), która wzrasta w procesie polimeryzacji (co powoduje utrudnienia dla pompy). Mog¹ one byæ natryskiwanie za pomoc¹ bezpowietrznego natrysku (czêœciowo wspomaganego powietrzem), g³owic¹ z wê¿em o du¿ej œrednicy, co zapewnia niskie ciœnienie, ale du¿¹ wydajnoœæ. Pow³oki te nie powinny byæ natryskiwane tradycyjnymi
urz¹dzeniami do natryskiwania albo tradycyjnymi urz¹dzeniami bezpowietrznymi (bez odpowiedniego dostosowania takiego urz¹dzenia).
W przypadku u¿ycia alternatywnego urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad, dotycz¹cych ustawienia urz¹dzenia:
w Wydajnoœæ natrysku powinna wynosiæ przynajmniej 7,2 l/min przez ca³y okres pracy.
Wymaga to odpowiedniego dostosowania rozmiaru zarówno pompy jak i wê¿a.
Zalecany rozmiar wê¿a i czêœci mocuj¹cych to 19,05mm lub wiêcej.
w Ciœnienie p³ynu jest istotne ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ lepkoœæ materia³u, który wtedy
staje siê trudniejszy do pompowania. Pompa musi zapewniaæ ciœnienie minimum 3,5 MPa,
mierzone w pistolecie (g³owicy).
w Do pompy i przewodów powinna byæ dostarczana odpowiednia iloœæ powietrza
3
(minimalnie 3600 litrów/min=3,6 m /min). Dostarczane powietrze musi byæ suche.
Osuszacz oraz filtr oleju wody powinny byæ zainstalowane jak najbli¿ej pompy.

Liczba osób potrzebnych do obs³ugi:
Najlepsze wyniki otrzymuje siê z za³og¹ licz¹c¹ przynajmniej 5 osób, przy czym:
1 osoba miesza materia³
1 osoba kontroluje pompê
1 osoba wykonuje natrysk pistoletem
2 osoby obs³uguj¹ stanowiska: materia³u, sprzêtu oraz monitorowania warunków
atmosferycznych
Wiêksze zadania mog¹ wymagaæ zaanga¿owania wiêkszej grupy osób.
w
w
w
w
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Wydajnoœæ natrysku
2

Firmy budowlane, zaopatrzone w odpowiedni sprzêt, mog¹ pokryæ powierzchniê ok. 1000 m /dzieñ,
przy gruboœci na sucho, 1,5 mm. Wydajnoœæ du¿ych prac jest ró¿na i zale¿y od miejsca i warunków,
takich jak np. wysokoœæ – prace na rusztowaniu, czy te¿ ograniczenia warunkami œrodowiska naturalnego.

Zalecane wyposa¿enie
Agregat natryskuj¹cy – powinien byæ umieszczony na wózku.

Pompy natryskowe
System Natryskuj¹cy Binks® sk³adaj¹cy siê z:
®
w Mieszalnika Binks Comet 4L, 8:1 (41-6670)
w Podwójnego regulatora z trzema kana³ami regulacji typu 41-11459
w Zasobnika 38 litrowego, z 1 calowym otworem wylotowym i z³¹czk¹ mocuj¹c¹
®
w G³owicy (Binks , model 7E2 z 45SS x 3/8F) z dysz¹ i koñcówk¹
w Poch³aniacza wody oraz filtru oleju, o wydajnoœci 2,8 m3/min (np. model HAF-503)
w 15 m wê¿a, o œrednicy 3/4 cala do transportu p³ynów o ciœnieniu 8,6 MPa
w 15 m wê¿a o œrednicy 3/8 cala, do transportu powietrza o ciœnienie 1,5 MPa
w wlew i przy³¹cze do wlotu pompy musz¹ byæ wykonane osobno
®

System natryskuj¹cy Graco sk³adaj¹cy siê z:
®
w Agregatu Graco z pomp¹ 10:1, z podwójnym regulatorem trójdro¿nym (944088)
®
w Pistoletu Graco (204,000) z dysz¹ 3/8 cala z dysz¹ szczelinow¹ (167-331)
3
w Odwadniacza i odoliwiacza, o zdolnoœci poch³aniana 2,8 m /min
w 15 m wê¿a o œrednicy 3/4 cala do transportu p³ynów, o ciœnieniu 8,6 MPa
w 15 m wê¿a, o œrednicy 3/8 cala do doprowadzenia powietrza, z ciœnieniem 1,5 MPa

Sprê¿arka
3

Zalecana iloœæ dostarczanego powietrza to 3,6 m /min na ka¿de 7 MPa ciœnienia. Przewód dostarczaj¹cy powietrze do pompy powinien mieæ œrednicê równ¹ 1 cala lub wiêksz¹. Wahanie ciœnienia powietrza wiêksze ni¿ 0,035 MPa, podczas dzia³ania pompy jest niedopuszczalne i wskazuje, ¿e œrednica przewodu dostarczaj¹cego powietrze jest za ma³a albo, ¿e odleg³oœæ miêdzy sprê¿ark¹ a pomp¹
jest zbyt du¿a. Sprê¿arka powinna byæ wyposa¿ona w filtr wody i oleju (odwadniacz i odolejacz) po³o¿ony jak najbli¿ej pompy (np. mo¿na umieœciæ je za pomoc¹ rozdzielacza na koñcu przewodu dostarczaj¹cego powietrze do pompy).

Dodatkowe wyposa¿enie
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Agregat pr¹dotwórczy
Przed³u¿acze
Mieszalnik elektryczny (wiertarka do wierte³ gruboœci max 12 mm)
8-calowa koñcówka mieszalnika
Minutnik CIM (trzyminutowy)
Uchwyt do wiertarki z pokryw¹ na pojemnik z materia³em CIM
Pistolet z rozpylaczem Hudson
Czyste pojemniki o pojemnoœci 5 galonów
Benzyna ekstrakcyjna
Plastikowe arkusze
Taœma maskuj¹ca
Rozmaite narzêdzia, takie jak: szpachle, skrobaczki, no¿e, szlifierki, szufle, szczotki itp.

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

ANTICOR PPH Sp. z o.o.
32-020 WIELICZKA, ul. Wygoda 28
tel. 012 288 33 33, fax 012 278 53 26
e-mail: anticor@anticor.pl
www.anticor.com

Wydanie 01/2008

Wyposa¿enie ochronne
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Nieprzepuszczalne rêkawice gumowe
Jednorazowe kombinezony
Buty gumowe
Kaptury ochronne
Maseczki ochronne na twarz z pojemnikami z par¹ organiczn¹ i filtrami typu HEPA
Okulary ochronne
Myd³o i woda
Œrodek czyszcz¹cy do r¹k
Szmaty
P³yn w butelkach do przemywania oczu
Przenoœne gaœnice
Apteczka pierwszej pomocy

Instrukcja postêpowania
Uretany CIM ulegaj¹ katalizacji i dlatego podczas natryskiwania nale¿y przestrzegaæ odpowiednich
wymogów BHP. Przed przyst¹pieniem do prac za³oga powinna zapoznaæ siê z odpowiednimi materia³ami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa przy pracy z uretanami CIM. Nastêpnie nale¿y:
1. Pod³¹czyæ sprê¿arkê do wejœcia z rozdzielaczem na filtry wody i oleju (osuszacz i odolejacz).
Pod³¹czyæ w¹¿ do wyjœcia z rozdzielacza filtrów wody i oleju.
2. Pod³¹czyæ przewód czarny p³ynu, o œrednicy 3/4”, do wyjœcia pompy i przewód czerwony, powietrza, o œrednicy 3/8” do zaworu kulowego, na regulatorze atomizera (rozpylacza) powietrza.
3. Pod³¹czyæ drugi koniec wê¿a do pistoletu natryskuj¹cego i dokrêciæ zawory.
4. Wlaæ 4 do 8 litra benzyny lakowej do zbiornika (na benzynê). Umieœciæ filtr (np. wielowarstwow¹
tkaninê filtracyjn¹) nad wylotem z pistoletu i umieœæ pistolet w zasobniku. Pozostawiæ zawór wylotowy otwarty.
5. Uruchomiæ sprê¿arkê i wolno przekrêciæ zawór sprê¿arki doprowadzaj¹cy powietrze. Upewniæ
siê, ¿e po³¹czenia i w¹¿ s¹ szczelne.
6. Wolno odkrêciæ zawór kulowy dop³ywu powietrza (air motor) i ustawiæ regulator tak aby manometr wskazywa³ 0,068-0,15 MPa. Pompa powinna dzia³aæ powoli. Zawór kulkowy regulatora
powietrza pozostaje zamkniêty.
7. Benzyna powinna wyp³ywaæ z pistoletu przez okres 30 sekund. Je¿eli tak siê nie dzieje, w¹¿ mo¿e
byæ zatkany. Je¿eli jest to konieczne, nale¿y go wymieniæ.
8. Benzyna powinna kr¹¿yæ (w obwodzie) przez oko³o 1 minutê. Wielowarstwowa tkanina filtracyjna mo¿e wychwyciæ wszelkie zanieczyszczenia z wê¿a. Usun¹æ filtr i zanieczyszczenia. Nastêpnie
przelaæ benzynê lakow¹ do czystego pojemnika, w celu ponownego u¿ycia.
9. Zamkn¹æ zawór kulowy dop³ywu powietrza.
10. Przygotowaæ pojemnik CIM o pojemnoœci 19 litrów (5 galonów) wg. zaleceñ producenta.
11. Wlaæ zawartoœæ pojemnika do zasobnika. Pozostawiæ pojemnik a¿ siê opró¿ni. Rozpocz¹æ mieszanie nastêpnej porcji CIM, równej piêæ galonów.
12. Otworzyæ zawór pistoletu. Ustawiæ regulator powietrza na 0,21 MPa. Otworzyæ, wolno, zawór
kulowy do pozycji roboczej.
13. Przelaæ resztê benzyny do pojemnika (nie spryskiwaæ powierzchni, która ma byæ pokryta pow³ok¹).
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14. Po przep³ukaniu benzyn¹ zacznie wyp³ywaæ CIM. Ustawiæ regulator powietrza rozpylaj¹cego na
wartoœci 0,14 – 0,21MPa. Otworzyæ zawór.
15. Obserwowaæ strumieñ natrysku i dostosowaæ odpowiednio ciœnienie p³ynu oraz powietrza, w celu
uzyskania po¿¹danego efektu.
16. Zasobnik powinien ulec opró¿nieniu maksymalnie w ci¹gu 3-5 minut. Je¿eli czas opró¿nienia pojemnika CIM jest d³u¿szy nale¿y sprawdziæ urz¹dzenie natryskuj¹ce.
17. Kiedy zasobnik jest ca³kowicie opró¿niony nale¿y wlaæ kolejn¹ porcjê CIM i kontynuowaæ pracê.
Nie dodawaæ œwie¿ego CIM do starego, który pozosta³ w zasobniku!
18. Po zu¿yciu kilku pojemników w wê¿u dostarczaj¹cym p³yn mo¿e powstaæ osad. Mo¿na to zauwa¿yæ gdy regulator powietrza wymaga ustawienia na wy¿sz¹ wartoœæ ciœnienia, przy u¿yciu kolejnego pojemnika, w celu zachowania czasu natrysku trwaj¹cego 3-4 minuty. Je¿eli nie mo¿na zu¿yæ
19 litrów (5 galonów) CIM, w tym czasie nale¿y natychmiast przep³ukaæ uk³ad.
19. W celu przep³ukania uk³adu, nale¿y wlaæ 1-2 galonów benzyny lakowej do zasobnika (zamiast nowej porcji CIM) i kontynuowaæ natrysk pozosta³¹ iloœci¹ CIM w przewodzie. W momencie kiedy
z dyszy zacznie wyp³ywaæ benzyna lakowa nale¿y NATYCHMIAST zamkn¹æ zawór powietrza
i zmniejszyæ ciœnienie powietrza rozpylaj¹cego do 0,007–0,021 MPa. Nastêpnie, nale¿y umieœciæ
pistolet w zasobniku i zwiêkszyæ ciœnienie powietrza do 0,07–2,1 MPa, otworzyæ zawór, aby ponownie uruchomiæ pompê i pozwoliæ na „rozruch” przez 1 minutê. Brudn¹ benzynê lakow¹
nale¿y umieœciæ w pojemniku. Dodaæ 3,8–7,6 litrów œwie¿ej benzyny i pozwoliæ na cyrkulacjê
w uk³adzie przez 1-5 minut. Wlaæ benzynê do pojemnika (do póŸniejszego u¿ycia jako pierwsze
stadium oczyszczania). Po tych czynnoœciach mo¿na ponownie zacz¹æ natrysk.
20. Kiedy praca zostanie zakoñczona nale¿y przep³ukaæ system; zasobnik, pistolet, wê¿e a¿ bêd¹ czyste. Pozostawiæ ma³¹ iloœæ benzyny w wê¿u wylotu zasobnika. Wylaæ resztê pozosta³ej benzyny
z wê¿a p³ynu i zakleiæ w¹¿ taœm¹.

Charakterystyka pow³oki
CIM nie jest farb¹ i nie mo¿e byæ natryskiwany jak farba. CIM jest pow³ok¹, nak³adan¹ metod¹
natrysku. Nie ma zdefiniowanego wzorca natryœniêtej i pow³oki, chocia¿ koñcówka w kszta³cie wiatraka daje lepszy efekt, ni¿ koñcówka okr¹g³a. Typowa gruboœæ pow³oki to 1,5 mm. Na powierzchniach poziomych mo¿na osi¹gn¹æ nieograniczon¹ gruboœæ pow³oki podczas jednorazowego natryskiwania, je¿eli istnieje taka potrzeba. Na powierzchniach pionowych nale¿y natryskiwaæ przynajmniej dwie warstwy pow³oki o gruboœci 0,75 mm przy nak³adaniu CIM 800, CIM 1000 i 1061. Dla
CIM 2000 nale¿y nak³adaæ 3 warstwy o gruboœci po 0,5 mm. Nie mo¿na nak³adaæ CIM 1000 do nak³adania rêcznego (szpachl¹, kielni¹) za pomoc¹ natrysku.
Wszelkie nierównoœci w pow³oce s¹ naturalnym zjawiskiem i mog¹ byæ zmniejszone poprzez wyrównanie przy pomocy fenolowej listwy lub wa³ka z krótkim w³osem. Wyrównanie zapewnia tak¿e bardziej jednolit¹ gruboœæ pow³oki.
W niskich temperaturach (<100C) mo¿e byæ konieczne na³o¿enie cieñszej pow³oki w celu unikniêcia
wybrzuszeñ i zacieków na powierzchniach pionowych. Utrzymywanie bazy i utwardzacza w temperaturze 150C lub wy¿szej, przed natryskiwaniem, pomaga w mieszaniu i zmniejszy wybrzuszenia i zacieki. Patrz tak¿e instrukcja nak³adania w niskich temperaturach.
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Problemy wystêpuj¹ce podczas natrysku i ich rozwi¹zywanie
Problem
Brak lub niskie
ciœnienie p³ynu
w pistolecie.

Przyczyna

Sposób usuniêcia

Nieodpowiedni dop³yw
powietrza.

w Zwiêkszyæ wydajnoœæ sprê¿arki.
w Zwiêkszyæ rozmiar przewodu z powietrzem.
w Przetkaæ (wymieniæ) filtry w oddzielaczu
wody i oleju.

Zatkany przewód p³ynu
lub dysza.

w Przep³ukaæ przewody i pistolet benzyn¹.
w Wymieniæ lub usun¹æ i wyczyœciæ koñcówkê.
w Zwiêkszyæ œrednicê przewodu z p³ynem
lub zmniejszyæ d³ugoœæ przewodu z p³ynem.

Materia³ ma zbyt du¿¹
lepkoœæ.

w W czasie gdy jest zimno podgrzaæ materia³
do co najmniej 150C.
w Rozpocz¹æ natryskiwanie w ci¹gu jednej
minuty po mieszaniu.
Upewniæ siê, ¿e pojemnik 19 litrowy CIM
jest natryskiwany w ci¹gu 3 minut.

Uszczelnienie jest zu¿yte.

w Wymieniæ uszczelnienie.

Brak lub niskie
ciœnienie powietrza
rozpylaj¹cego.

Nasadka / ko³pak mieszalnika
powietrza jest zatkana.

w Usun¹æ nasadkê i wyczyœciæ.
Odkrêciæ zawór z przewodem powietrza
rozpylaj¹cego przed odkrêceniem zaworu z p³ynem.

Pompa nie dzia³a.

Zawór p³ynu w pistolecie
jest zakrêcony, podczas
gdy dostêp powietrza
zasilaj¹cego jest w³¹czony.

w Odkrêciæ zawór przewodu z p³ynem w pistolecie.

Zatkanie w przewodzie
z p³ynem.

w Przep³ukaæ przewód z p³ynem i pistolet benzyn¹.

Zanieczyszczenie wod¹
lub wilgoci¹

w Upewniæ siê ¿e filtry wody i oleju s¹ odpowiednio
umieszczone.
w Sprawdziæ i wymieniæ filtry, je¿eli jest taka potrzeba.
w Upewniæ siê zanim pojemniki zostan¹ otwarte,
¿e na pokrywkach nie ma wody.

Natryskiwany
materia³ pieni siê.

P³yn przecieka wokó³ Zu¿yte b¹dŸ nieszczelne
korpusu pompy.
uszczelnienie.

w Uszczelniæ nakrêtkê po³o¿on¹ na mokrej nasadce.
w Wymieniæ uszczelkê.

Natryskiwanie w systemie wielosk³adnikowym
Produkty CIM mog¹ byæ natryskiwane przy pomocy odpowiednio ustawionego wielosk³adnikowego
systemu natryskuj¹cego, z mo¿liwoœci¹ zmiany proporcji. Zalety tego urz¹dzenia s¹ nastêpuj¹ce:
Nie wymaga wczeœniejszego rêcznego mieszania materia³ów CIM.
Tworzy natrysk pozbawiony powietrza co zapobiega tworzeniu siê wybrzuszeñ i nacieków.
Umo¿liwia du¿¹ wydajnoœæ.
W porównaniu z urz¹dzeniem wspomaganym powietrzem wymaga u¿ycia mniejszej iloœci
rozpuszczalnika potrzebnego do czyszczenia pomp.
w Mog¹ byæ ustawiane ró¿ne proporcje sk³adników natryskiwania elastomerowych produktów
CIM, z wyj¹tkiem CIM 800.
w Wymagana jest mniejsza za³oga w porównaniu z wspomaganym powietrzem bezpowietrznym
rozpylaczem.
w
w
w
w

Iloœæ osób w obs³udze
Najlepsze wyniki otrzymujê siê z za³og¹ licz¹c¹ przynajmniej 3 osoby:
w 1 osoba kontroluje pompê
w 1 osoba obs³uguje pistolet
w 1 osoba obs³uguje wê¿e
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Wydajnoœæ
Firmy budowlane, zaopatrzone w odpowiedni sprzêt natryskuj¹ dziennie oko³o 1500 m2, przy gruboœci
na sucho równej 1,5 mm. Wydajnoœæ zale¿y od miejsca i warunków wykonywanej pracy.

System Graco Xtreme Mix Spray
Zalecane wyposa¿enie
w
w
w
w
w
w
w
w

Mikser Graco Xtreme Mix 360 (233-857) wyposa¿ony w nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
Podgrzewacz sk³adników (bazy i utwardzacza) Graco Viscon HP Heaters
Wê¿y podgrzewanych Graco 50 m Water Jacketed Heated Hose 50 MPa, _” X 3/8 cala
Pompy membranowej, z pogrzewaczem; do podgrzewania i t³oczenia wody do p³aszczy wodnych
wê¿y z recyrkulacj¹ do zbiorników (nadmiarowych-przyp. ³umacza)
Rozga³êŸnika z zaworami dozujacymi
Pistoletu Graco XTR z dysz¹ 523 HD Rac
Rozga³êŸnika Graco Quick-Set z dysz¹ 0,032 cala ze sterowan¹ zdalnie przepustnic¹
dla utwardzacza
Wê¿y szybkoz³¹cznych Quick-Set mix, o d³ugoœci 1,83 m

Dodatkowe wyposa¿enie
w
w
w
w
w
w
w

Sprê¿arka zapewniaj¹ca ciœnienie 0,7 MPa
Zasilanie 240V/50A
Rozpylacz Hudson
Czyste pojemniki 20 litrowe
Spirytus mineralny (rozcieñczalnik do farb alkilowych i olejnych)
Ftalany dioktylu (Dioctyl Phalate), do przep³ukiwania linii utwardzacza
Plastikowe maty (do zabezpieczania powierzchni nie przeznaczonych do pokrycia CIM)

Wyposa¿enie ochronne
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Rêkawice gumowe
Jednorazowy kombinezon ochronny
Buty gumowe
Kaptur ochronny
Maseczki ochronne, z kartrid¿ami pary organicznej i filtrami typu HEPA
Okulary ochronne (gogle)
Myd³o i woda
Specjalny rozpuszczalnik do mycia r¹k
Butelki z p³ynem do przemywania oczu
Gaœnica przenoœna
Apteczka z zestawem pierwszej pomocy

Parametry robocze
w
w
w
w
w
w

Ciœnienie dynamiczne cieczy
Ogranicznik œrednicy rozga³êŸnika A
Ogranicznik œrednicy rozga³êŸnika B
Miksery statyczne, podwójne, 5 calowe
Temperatura bazy (PREMIX)
Temperatura utwardzacza (ACTIVATOR)

24,5 MPa
nie wymagany
0,032 cala
12
54-600C
38-430C
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