CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKI ANTICOR CIM – INSTUKCJA PRAWID£OWEGO MIESZANIA
MATERIA£U BAZOWEGO Z UTWARDZACZEM
Wa¿ne jest, aby zmieszaæ odpowiedni¹ iloœæ utwardzacza CIM (na etykiecie pojemnika jest nazwa
ACTIVATOR) z odpowiedni¹ iloœci¹ bazy (na etykiecie pojemnika jest nazwa PREMIX).
Z tego powodu, ka¿dy sk³adnik pow³oki CIM jest dostarczany w pojemniku z odpowiednio odmierzon¹ iloœci¹ materia³u. Ponadto ka¿dy pojemnik posiada kolorow¹ etykietk¹ z nazw¹ sk³adnika i kodem.
Baza w pojemniku, o objêtoœci 3,785 litra (1 galona) musi byæ zmieszana z ca³¹ iloœci¹ utwardzacza
dostarczanego w butelce, razem z pojemnikiem bazy.
Tylko jedna butelka utwardzacza mo¿e byæ dodana do pojemnika z baz¹ i z ni¹ zmieszana.
Do mieszania sk³adników pow³ok CIM mo¿e byæ zastosowana wiertarka przeznaczona do wierte³
o gruboœci 12 mm, rozwijaj¹ca prêdkoœæ obrotow¹ 400-900 obr/min) i przystosowana do natê¿enie
pr¹du przynajmniej 5A (amper). Powinno byæ tak¿e u¿ywane odpowiednie mieszad³o. Mieszanie
w pojemnikach z baz¹, o objêtoœci 3,785 litra powinno byæ przeprowadzone mieszad³em z koñcówk¹
spiraln¹, o œrednicy 76 mm (3 cale) – patrz rys. 2a, a w pojemnikach o objêtoœci 18,925 litrów
(5 galonów) z koñcówk¹ ramkow¹, o rozmiarze 203 mm (8 cali) – patrz rys. 2b. Mieszanie powinno
trwaæ zawsze trzy minuty. Aby zapewniæ odpowiednie i dok³adne wymieszanie przy minimalnym wysi³ku zalecane jest u¿ycie odpowiedniego urz¹dzenia do mieszania (jest to pokrywa pojemnika
ze specjalnym uchwytem wiertarki – rys. 1). Nale¿y te¿ u¿ywaæ tzw. „minutnika”, sygnalizuj¹cego
osi¹gniêcie w³aœciwego czasu mieszania, tj. 3 min. Mieszad³o ³opatkowe powinno byæ zanurzone
w cieczy na odleg³oœæ oko³o 20 mm od dna pojemnika. Wysokoœæ pojemników dla ró¿nych rodzajów
materia³ów CIM jest ró¿na.
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Nie nale¿y u¿ywaæ mieszade³ wiatrakowych
Mieszad³a pokazane na rys. 2a mog¹ byæ u¿yte dla pojemników o pojemnoœci 1 galon
Nigdy nie nale¿y mieszaæ produktów CIM rêcznie!
Urz¹dzenie do mieszania nie powinno byæ u¿ywane do CIM 1000
do nak³adania rêcznego kielni¹ (szpachl¹)
Nie nale¿y rozcieñczaæ materia³u CIM! Je¿eli materia³ jest zbyt lepki, nale¿y go podgrzaæ
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do temperatury od 24 C do 35 C
Unikaæ przypadkowego mieszania wody lub powietrza z materia³em CIM!
Nie nale¿y dodawaæ przybli¿onej (szacowanej) iloœci utwardzacza do bazy!
Zmiana proporcji mo¿e nie wp³yn¹æ na czas utwardzania, ale wp³ynie na jakoœæ pow³oki.
Zalecane jest utrzymywanie utwardzacza i bazy w temperaturze od 240C do 350C,
dla zmniejszenia lepkoœci i ³atwiejszego mieszania.
a)

Rys.1 Pokrywa z urz¹dzeniem
mocuj¹cym wiertarkê
napêdzaj¹c¹ mieszad³o

b)

Rys. 2 Mieszad³a: a - do pojemników 1 galonowych,
b - do pojemników 5 galonowych (szerokoœæ mieszad³a 8…10 cali,
tj = oko³o 200…250 mm)

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