CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKA ANTICOR CIM 1000
INSTRUKCJA NAK£ADANIA NA POWIERZCHNIE BETONOWE
Wprowadzenie
Instrukcja dotyczy technologii nak³adania pow³oki CIM na pod³o¿e betonowe takie jak pok³ad, dach,
zbiornik lub podstawa zbiornika. Gruboœæ pow³oki, na mokro, powinna wynosiæ przynajmniej
1,5 mm i powinna byæ na³o¿ona bezpowietrznym 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
Baza i utwardzacz pow³oki CIM.
Dodatkowe materia³y.
w Primer epoksydowy 61BG CIM.
w Utwardzacz CIM.
w Baza i utwardzacz pow³oki CIM 1000 nak³adanej kielni¹ (szpachl¹).
w Tkanina wzmacniaj¹ca CIM Scrim.

Zasady BHP podczas na³adania pow³oki
Nale¿y 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 dotycz¹ca nak³adania w pomieszczeniach zamkniêtych” oraz „Instrukcja nak³adania metod¹ natrysku”.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie, które s¹siaduj¹ z powierzchniami przeznaczonymi do pokrycia pow³ok¹ CIM, powinny byæ zabezpieczone specjalnymi materia³ami ochronnymi takimi jak polietylen, mocny papier
albo taœma maskuj¹ca. Pow³oka CIM powinna byæ nak³adana tylko na czyst¹, such¹ powierzchniê
dojrza³ego betonu. Je¿eli powierzchnia nie bêdzie ca³kowicie czysta, pow³oka CIM nie osi¹gnie w³aœciwej przyczepnoœci. Wówczas mog¹ siê pojawiæ pêcherze i pow³oka bêdzie wadliwa. Beton powinien byæ pokrywany pow³ok¹ CIM, kiedy jego temperatura spada (zwykle póŸnym popo³udniem).
Primer epoksydowy 61BG CIM powinien mieæ gruboœæ na mokro minimum 130 mikrometrów.
W celu uzyskania pow³oki wolnej od mikroporów (oraz mikrodziur) mo¿e byæ wymagane powtórne na³o¿enie primera. Odstêp czasu pomiêdzy nak³adaniem kolejnych warstw priCIM
mera nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 48h. Patrz specyBeton
fikacja primera epoksydowego 61 BG CIM
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Primer
epoksydowy
Primer epoksydowy 61BG mo¿e byæ
61BG (opc.)
tak¿e u¿yty w celu unikniêcia odgazowywania pow³oki.
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Pow³oka nie mo¿e byæ nak³adana na beton w pe³nym s³oñcu!
Czarna pow³oka CIM, wch³ania ciep³o promieniowania i mo¿e podwy¿szyæ temperaturê betonu do
0
32 C. Powoduje to, nagrzewanie powietrza, uwiêzionego w porach betonu. Powietrze, chc¹c siê uwolniæ z betonu, tworzy liczne b¹ble w procesie nazwanym odgazowywaniem. Nak³adanie pow³oki na
obiekty nas³onecznione wywo³a zawsze proces odgazowywania.
Œwie¿y beton
Wytrzyma³oœæ na œciskanie œwie¿ego betonu musi wynosiæ przynajmniej 21 MPa, a jego powierzchnia
musi byæ sucha i pozbawiona warstwy mleczka cementowego. Pow³oka mo¿e byæ na³o¿ona bezpoœrednio na mleczko cementowe, ale jest ma³e prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia dobrej przyczepnoœci. Zaleca siê usun¹æ mleczko i ods³oniæ warstwê kruszywa. Zalecane jest osi¹gniêcie profilu w skali
ICRI o wartoœci od 4 do 6. W celu odpowiedniego przygotowania powierzchni mog¹ byæ zastosowane nastêpuj¹ce zabiegi:
1. Obróbka strumieniowo-œcierna
2. Czyszczenie hydrodynamiczne, strumieniem wody (przy wytrzyma³oœci betonu na œciskanie
równej przynajmniej 35 MPa). Wymaga to póŸniej osuszenia betonu.
3. Œrutowanie – dla powierzchni poziomych.
Stary beton
Stary beton musi byæ czysty i suchy, pozbawiony zat³uszczeñ, prochu i gruzu. Zaleca siê usun¹æ
mleczko cementowe i ods³oniæ warstwê kruszywa. Profile powierzchni w skali ICRI, jak wy¿ej. W celu odpowiedniego przygotowania powierzchni mog¹ byæ zastosowane zabiegi wymienione w œwie¿y
beton.
Dziury i ubytki
Ma³e dziury pojawiaj¹ce siê na powierzchni betonu s¹ czêsto du¿e pod jego powierzchni¹ (patrz rys. 2). Wa¿ne jest, aby oczyœciæ powierzchniê, na której wystêpuj¹
i aby ods³oniæ ca³¹ ich wielkoœæ. Dziury i ubytki musz¹ byæ wype³nione odpowiednim materia³em, a nastêpnie poddane czyszczeniu strumieniowo-œciernemu oraz
usuniêciu py³u i gruzu.
Sprawdzanie wilgotnoœci
Chocia¿ beton mo¿e siê wydawaæ suchy na powierzchni, to jednak pod ni¹ zwykle wystêpuje znaczna wilgoæ. Powoduje ona os³abienie przyczepnoœci pow³oki
i powstawanie pêcherzy. Zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm zaleca siê
przeprowadzenie co najmniej dwóch testów, aby sprawdziæ czy wilgotnoœæ
powierzchni jest odpowiednia.
Stosowane s¹ nastêpuj¹ce metody:
1. Metoda plastikowej maty
2. Test wilgotnoœci wzglêdnej
3. Test chlorkiem wapnia
4. Test czêstotliwoœci radiowej

rys. 2

test zakoñczony pomyœlnie /test nie zakoñczony pomyœlnie
0
RH<75% w temp. 21 C
2
<0,024 kg/ m /24h
<5% wilgoci

Nak³adanie pow³oki
Szczeliny i dylatacje
Szczeliny o szerokoœci mniejszej ni¿ 1,6 mm nie wymagaj¹ specjalnych zabiegów. Wszystkie szczeliny
o szerokoœci powy¿ej1,6 mm do 3,2 powinny byæ najpierw pokryte paskiem materia³u CIM zanim zostanie po³o¿ona zasadnicza pow³oka. Pionowe lub pochylone œciany wymagaj¹ wype³nienia szczelin
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pow³ok¹ CIM nak³adan¹ szpachl¹. Je¿eli szczeliny maj¹ szerokoœæ wiêksz¹ ni¿ 1,6 mm lub jeœli s¹ to
dylatacje, prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR w sprawie szczegó³ów. Nale¿y wówczas zastosowaæ
odpowiedni sposób ³¹czenia. Do wzmocnienia pow³oki na szczelinach i dylatacjach mo¿na zastosowaæ tkaninê CIM Scrim.
Wg³êbienia
Wg³êbienia musz¹ byæ pokryte pow³ok¹ CIM nak³adan¹ szpachl¹ w przypadku wszystkich powierzchni: pionowych i poziomych. Pow³okê CIM nale¿y na³o¿yæ szpachl¹, tak¿e przynajmniej po 50 mm
od krawêdzi szczeliny.
Czarna CIM posiada dobr¹ przyczepnoœæ do wiêkszoœci materia³ów budowlanych. W przypadku pokrywania innych powierzchni prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR, w celu uzyskania odpowiednich
instrukcji.
Ostre brzegi
Aby unikn¹æ odkrywania ostrych brzegów (podczas nak³adania), nale¿y w tych miejscach na³o¿yæ
najpierw pow³okê CIM 1000, do nak³adan¹ szpachl¹. Ca³a powierzchnia powinna byæ pokryta zasadnicz¹ pow³ok¹ CIM, o odpowiedniej gruboœci w ci¹gu 4 godzin po szpachlowaniu ostrych brzegów.
Nie nale¿y pozwoliæ aby pow³oka CIM nak³adana szpachl¹ twardnia³a d³u¿ej ni¿ cztery godziny,
0
w temperaturze 21 C, przed na³o¿eniem zasadniczej pow³oki CIM.
Zastosowanie CIM Scrim
Aby unikn¹æ odkrywania ostrych brzegów mo¿na tak¿e zastosowaæ tkaninê wzmacniaj¹c¹ CIM
Scrim. Po przygotowaniu powierzchni nale¿y na³o¿yæ cienk¹ warstwê CIM, o gruboœci na mokro;
0,25–0,51 mm, wepchn¹æ równo tkaninê Scrim do lepkiej pow³oki i pozostawiæ, a¿ stwardnieje,
w czasie od 1 do 4 godzin. Nastêpnie mo¿na na³o¿yæ zasadnicz¹, samopoziomuj¹c¹ pow³okê CIM
(na powierzchnie poziome) o gruboœci, na mokro, równej 1,5 mm. Tkanina CIM Scrim u³atwia dodatkowo utrzymane gruboœci pow³oki.
Nak³adanie pow³oki na ostre przejœcia kszta³tów
S¹ to np. przejœcia powierzchni poziomej w pionow¹. W takich miejscach powinna byæ zastosowana
pow³oka CIM 1000 nak³adana szpachl¹. Jest to bardzo wa¿ne w przypadku zbiorników, których
œciany pracuj¹ podczas nape³niania i beton przemieszcza siê. Szerokoœæ pow³oki, na³o¿onej w tych
miejscach, licz¹c od krawêdzi przejœcia, powinna wynosiæ, co najmniej, 12,5 mm. Nale¿y odczekaæ
12 godzin przy temperaturze 210C, a¿ pow³oka stwardnieje. Prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR,
w celu uzyskania szerszych informacji.
Powierzchnie poziome
Pow³oka CIM na³o¿ona na beton powinna mieæ gruboœæ na mokro równ¹ 1,5, zale¿nie od sposobu
nak³adania. Mo¿na tak¹ gruboœæ uzyskaæ przy pojedynczej warstwie, na powierzchni poziomej.
Powierzchnie pionowe i pochylone
Pow³oka CIM mo¿e byæ na³o¿ona na powierzchniê pionow¹ i pochylon¹ za pomoc¹ wa³ka, szczotki
lub bezpowietrznym natryskiem. Ma³e powierzchnie s¹ najczêœciej pokrywane za pomoc¹ wa³ka lub
szczotki. Du¿e œciany powinny byæ pokrywane natryskiem bezpowietrznym. Patrz odpowiednia instrukcja lub prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR w celu uzyskania odpowiednich danych potrzebnych do ustawienia i regulacji agregatu do natrysku. Aby uzyskaæ po¿¹dan¹ gruboœæ pow³oka CIM,
na powierzchniach pionowych i pochy³ych, powinna byæ nak³adana w dwóch warstwach. Za ka¿dym
razem, gruboœæ pow³oki, na mokro, powinna wynosiæ w przybli¿eniu 0,75 mm. Je¿eli wymagana jest
jeszcze grubsza pow³oka, nale¿y na³o¿yæ wiêcej warstw.
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Pow³oki wielowarstwowe
Druga i kolejna warstwa pow³oki mo¿e byæ na³o¿ona, kiedy poprzednia nie zostawia œladu po lekkim
dotkniêciu palcem (stan py³osuchoœci). Dla pow³oki CIM, przy temperaturze 210C, czas, kiedy pow³oka przestaje byæ lepka waha siê od 1 do 4 godzin. Przy wy¿szej temperaturze czas twardnienia
ulega odpowiedniemu skróceniu. Niskie temperatury daj¹ efekt przeciwny. W przypadku zastosowania do pracy w zanurzeniu lub obci¹¿eniu ruchem ulicznym, nale¿y nak³adaæ pow³oki w wymaganych
odstêpach czasu za wyj¹tkiem miejsc spoinowania.
W przypadku, gdy po na³o¿eniu pierwszej warstwy pow³oki trzeba po niej chodziæ podczas nak³adania kolejnych (pokrywanie, p³yt parkingu, pok³adu), nale¿y wówczas u¿ywaæ obuwia polietylenowego.
Nak³adanie kolejnej pow³oki po dopuszczalnym czasie
Je¿eli kolejna warstwa pow³oki nie mog³a byæ na³o¿ona w ci¹gu 1-4 godzin, wówczas poprzednia warstwa musi byæ zeszorstkowana. Mo¿e to byæ wykonane przy pomocy szlifierki lub innymi œrodkami
mechanicznymi. Pow³oka CIM musi byæ ponadto oczyszczona (odt³uszczona) rozpuszczalnikiem
(MEK lub ksylenem). Gdy rozpuszczalnik ulotni siê, powierzchnia powinna byæ spryskana ma³¹
iloœci¹ utwardzacza CIM. Nale¿y odczekaæ, a¿ utwardzacz stê¿eje i na³o¿yæ kolejn¹ pow³okê w ci¹gu
jednej godziny. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Specyfikacja Utwardzacza Pow³oki.
W przypadku pow³oki przeznaczonej do pracy w zanurzeniu lub ruchu ulicznym, nale¿y unikaæ nak³adania kolejnej pow³oki po dopuszczalnym czasie. Nale¿y poddaæ tak¹ powierzchniê mocnemu zeszorstkowaniu i zbadaæ przyczepnoœæ do uzyskanej powierzchni. W³aœciwa przyczepnoœæ mo¿e byæ
osi¹gniêta tylko po takim przygotowaniu.
Zak³adki na spoinach/³¹czeniach
Je¿eli praca zostanie wstrzymana, np. z powodu deszczu, nale¿y byæ przygotowanym na nak³adanie
pow³oki odcinkami. Zak³adka powinna mieæ szerokoœæ minimaln¹ równ¹ oko³o 150 mm, aby zapewniæ szczelnoœæ po³¹czenie. Wszystkie fragmenty pokrywanej powierzchni, dla których czas twardnienia by³ wiêkszy ni¿ 4 godziny, powinny byæ wziête pod uwagê osobno.

Warstwa zewnêtrzna – ochronna lub dekoracyjna
Systemy pow³ok CIM mog¹ posiadaæ warstwê zewnêtrzn¹ z kruszywem, kolorowe warstwy dekoracyjne, przeciwpoœlizgowe lub ich po³¹czenia. Patrz odpowiednie instrukcje nak³adania.

Ogólne ograniczenia
Najczêstsze przyczyny obni¿enia jakoœci pow³oki, to:
w Nieodpowiednie mieszanie sk³adników pow³oki (bazy i utwardzacza).
w Temperatura materia³u podczas nak³adania jest ni¿sza ni¿ 150C.
w Stosowanie metod standardowych nak³adania na powierzchnie, podczas gdy temperatura
nak³adania jest ni¿sza ni¿ 100C.
w Powierzchnia jest wilgotna lub zaczyna padaæ deszcz.
0
w Temperatura pod³o¿a jest ni¿sza ni¿ -15 C, w punkcie rosy.
w Pokrywany obiekt jest wystawiony na bezpoœrednie promieniowanie s³oneczne.
w Inne nieodpowiednie warunki.
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