CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKA ANTICOR CIM 1000
INSTRUKCJA NAK£ADANIA DODATKOWEJ WARSTWY ZEWNÊTRZNEJ
Dodatkowe warstwy zewnêtrzne CIM maj¹ ró¿ne zastosowanie. Mog¹ byæ stosowane w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed substancjami chemicznymi lub promieniowaniem UV. Mog¹ te¿
tworzyæ doskona³¹ powierzchniê przeciwpoœlizgow¹. Stosowane s¹ równie¿ w celu nadania odpowiedniego koloru lub aby utworzyæ szorstk¹ powierzchniê, wzmacniaj¹c¹ przyczepnoœæ warstw innych pow³ok zewnêtrznych (np. asfaltu). Istniej¹ dwa ró¿ne rodzaje pow³ok zewnêtrznych CIM:
z kruszywem oraz pow³oki dekoracyjne.
KRUSZYWO jest nak³adane na pow³okê CIM w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. W celach ochronnych
w Zapewnia ochronê ogniow¹ klasy A, o gêstoœci powierzchniowej oko³o 100 kg/m2,
na górnych pok³adach platform wiertniczych.
w Obni¿a temperaturê pok³adu, co obni¿a koszty klimatyzacji i przed³u¿a trwa³oœæ pow³oki CIM.
2. Jako powierzchnia przeciwpoœlizgowa
w Na chodnikach i drogach dla pieszych.
w Na jezdniach przeznaczonych dla pojazdów.
w W miejsca wyjœcia z sadzawek i na powierzchniach pochylonych.
3. W celach dekoracyjnych – jako powierzchnia barwiona
Kruszywo o jaœniejszym kolorze bêdzie odbijaæ promieniowanie s³oneczne, natomiast kruszywo
o kolorze czarnym bêdzie poch³aniaæ ciep³o. Kruszywo bia³e mo¿e zredukowaæ temperaturê CIM
nawet o 210C, w gor¹cy, letni dzieñ.
Kolor czarny, na dachach lub pok³adach, nie zawsze jest korzystny i polecany.
4. Dla utworzenia szorstkiej powierzchni podk³adowej pod inne pow³oki
(asfaltowe, betonowe, ceramiczne itp.)
Przyk³adowe zastosowanie jest pokazane na rys.1
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Jakiego kruszywa u¿ywaæ?
Niezale¿nie od przeznaczenia, kruszywo musi byæ osuszone w odpowiednim piecu i pakowane
w worki, po ca³kowitym wyschniêciu. Nie wolno stosowaæ kruszywa, które jest wilgotne, mokre, b¹dŸ
gdy by³o ju¿ u¿ywane. Do danego zastosowania nale¿y wybraæ odpowiedni¹ granulacjê kruszywa.
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Na powierzchnie pionowe i pochy³e – kruszywo lekkie i drobne (sito 60 lub mniejsze).
Na dachy
w Granulat przeznaczony na dachy o wielkoœci do 1/4 cala.
w 20/30 ¿u¿el kot³owy: 20/30
w Kruszywo o granulacji piasku
Na pok³ady
w ¯u¿el kot³owy 30/60, przeznaczony na p³yty do parkowania
w Drobniejsze kruszywo mo¿e byæ u¿yte na chodnikach dla pieszych

Nak³adanie warstwy z kruszywem
Kruszywo nie powinno przedostaæ siê do na³o¿onej wczeœniej warstwy zasadniczej pow³oki CIM.
Powinno byæ na³o¿one na lepk¹ warstwê pow³oki CIM, na³o¿on¹ na warstwê zasadnicz¹. Nale¿y
przy tym stosowaæ nastêpuj¹c¹ procedurê:
1. Na³o¿yæ warstwê pow³oki CIM (o gruboœci przynajmniej 1,5 do 1,7 mm, na mokro).
2. Po oko³o 2-4 godzinach (w momencie, kiedy przestaje byæ lepka), nale¿y na³o¿yæ warstwê
pod kruszywo, o gruboœci na mokro: od 0,25mm – dla drobnego kruszywa, do 0,5mm
– dla kruszywa o rozmiarze sita 20/30. Kruszywo o gruboœci do 1/4 cala bêdzie wymaga³o
pow³oki do 3 mm. Rozmiar kruszywa decyduje o gruboœci warstwy zewnêtrznej
(lepkiej w czasie dodawania kruszywa).
3. NATYCHMIAST na³o¿yæ kruszywo na lepk¹ warstwê pow³oki (p. 2). Iloœæ, bêdzie siê wahaæ,
2
zale¿nie od gruboœci warstwy lepkiej i rozmiaru kruszywa. Przewa¿nie od 2,5 do 7,3 kg/m .
2
Ochrona ogniowa klasy A, wymaga iloœci kruszywa w iloœci 19,5 kg/m .
0
4. Tak na³o¿ona pow³oka powinna twardnieæ przez 24 godziny, w temperaturze 21 C.
Po utwardzeniu pow³oki nale¿y usun¹æ nadmiar kruszywa (i nie nale¿y go u¿ywaæ powtórnie).
5. Nale¿y odczekaæ 72 godziny zanim po tak przygotowanej nawierzchni ruszy ruch uliczny.
6. Przed na³o¿eniem warstwy zewnêtrznej z kruszywem, nale¿y przeprowadziæ test
na wodoodpornoœæ pow³oki.

Pow³oki ozdobne (kolorowe)
Kolorowa warstwa zewnêtrzna jest nak³adana, gdy wymagane s¹ specyficzne kolory pow³oki. Warstwa zewnêtrzna mo¿e byæ tak¿e u¿yta w celach ochrony przed œrodkami chemicznymi. Kolorowa
pow³oka zewnêtrzna powinna byæ poddana testowi na zacieki w asfalcie oraz na przyczepnoœæ, przed
zastosowaniem na pow³okê zasadnicz¹ CIM.

Uretany alifatyczne
Nale¿y stosowaæ je w przypadku, gdy jest wymagane zachowanie po³ysku i stabilnej odpornoœci
na promieniowanie UV. Przed na³o¿eniem nale¿y przeprowadziæ test na zacieki i test przyczepnoœci.
Nale¿y siê stosowaæ do warunków podanych przez producenta.

Novolac i inne epoksydy
Novolac i inne epoksydy mog¹ byæ u¿yte jako pow³oka zewnêtrzna w celach zapewnienia ochrony
przed kwasami o du¿ym stê¿eniu. Epoksydy s¹ jednak kruche i po pewnym czasie bêd¹ pêkaæ. Kruszywo miêdzy CIM i epoksydem wzmocni przyczepnoœæ i zmniejszy prawdopodobieñstwo pêkania.

Ograniczenia ogólne
Wa¿na jest znajomoœæ warunków œrodowiska, w jakim pow³oka bêdzie funkcjonowaæ, takich jak temperatury powietrza, natê¿enie ruchu ulicznego, intensywnoœæ dzia³ania promieni UV i œrodków chemicznych. Nie wszystkie systemy bêd¹ odpowiednie dla wszystkich œrodowisk, dlatego nale¿y wykonaæ próby, zanim zostan¹ zastosowane.
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