CIM 1000 TG
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKI I WYK£ADZINY WYSOKIEJ JAKOŒCI
DO NAK£ADANIA RÊCZNEGO (KIELNI¥, SZPACHL¥ LUB PÊDZLEM)
Charakterystyka pow³oki
OPIS: CIM 1000 TG do nak³adania rêcznego; kielni¹, szpachl¹ lub pêdzlem, to mocna, uretanowo
elastomerowa pow³oka, nak³adana w stanie ciek³ym, odporna na czynniki chemiczne i korozjê.
Pow³oka CIM 1000 TG jest utwardzana chemicznie. Mo¿e byæ u¿yta jako uszczelnienie pêkniêæ przy
zastosowaniu na powierzchniach pionowych i naro¿nikach. CIM 1000 TG ma takie same zalety jak
CIM 1000 do nak³adani natryskiem i jest dopuszczona do u¿ycia w œrodowisku wody pitnej, zgodnie
z ANSI/NEF 61 (w Polsce Atest Higieniczny NIZP-PZH nr HK/W/801/01/2008). Gruboœæ nak³adanej pow³oki mo¿e osi¹gaæ 6,35 mm, na powierzchniach pionowych.
ZALETY: CIM 1000 TG jest pow³ok¹ o wyj¹tkowej wodoodpornoœci. Jej sk³ad jest tak przygotowany, aby mo¿na by³o j¹ nak³adaæ w pozycji pionowej b¹dŸ dowolnie innej,
w Posiada aprobatê ANSI/NEF 61 na kontakt z wod¹ pitn¹, w temperaturze do 820C,
w Tworzy mocn¹ elastomerow¹ pow³okê, która wype³nia pêkniêcia i uszczelnia spoiny,
w Jest chemicznie utwardzalna. Mo¿e byæ stosowania na powierzchniach pionowych,
spoinach, krzywiznach i pêkniêciach,
w Jest u¿ywana przy naprawach wielu pow³ok oraz zamiast obróbki blacharskiej
przy uszczelnieniach wokó³ rur i przy uszkodzeniach dachów,
w Mo¿e byæ zastosowana do napraw rozmaitych uszkodzeñ zbiorników, kana³ów œciekowych,
szczególnie przy nieregularnych kszta³tach,
w Posiada dobr¹ przyczepnoœæ i wype³nia popularne materia³y u¿ywane w budownictwie,
takie jak beton, stal, szk³o, drewno i wiêkszoœæ pow³ok,
w Jest nieszkodliwa dla œrodowiska naturalnego, spe³nia wymagania przepisów
dotycz¹cych lotnych zwi¹zków organicznych LZO (ang. VOC),
w Mo¿e byæ poddana naprawie, gdy zosta³a uszkodzona lub gdy powstan¹ nowe uszkodzenia,
w Jest odporna na œcieranie,
w W³aœciwoœci pow³oki s¹ stabilne przy dzia³aniu promieniowania UV.

Przygotowanie powierzchni:
OGÓLNE ZASADY: Pod³o¿e musi byæ czyste i suche, bez t³ustych plam zabrudzeñ lub luŸnych cz¹stek obcych cia³. Œrodek gruntuj¹cy CIM jest zalecany dla wszystkich powierzchni nieporowatych.
Nale¿y przeprowadziæ test przyczepnoœci, aby sprawdziæ przygotowanie powierzchni – patrz szczegó³owe instrukcje dla poszczególnych materia³ów w celu uzyskania szczegó³ów.
BETON: Wymagana klasa czystoœci powierzchni wg International Concrete Repair Institute (ICRICSP) 4-6 (brak odpowiednika w normach krajowych i europejskich). Beton musi mieæ wytrzyma³oœæ
na œciskanie przynajmniej 21 MPa i nie mo¿e byæ zanieczyszczony œrodkami pogarszaj¹cymi przyczepnoœæ lub sk³adnikami utwardzaj¹cymi. Powierzchnia musi byæ czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeñ.
STAL: Œrednia wysokoœæ nierównoœci profilu 80 mikronów. Klasa czystoœci powierzchni: do pracy w
1
za-nurzeniu Sa 2 /2, w innych przypadkach Sa 2. Dla uzyskania wiêkszej przyczepnoœci nale¿y u¿yæ
œrod-ka gruntuj¹cego CIM.
INNE METALE: Nale¿y oczyœciæ rozpuszczalnikiem i poddaæ obróbce strumieniowo-œciernej, aby
powierzchnia by³a szorstka i matowa. Dla uzyskania wiêkszej przyczepnoœci nale¿y u¿yæ œrodka
gruntuj¹cego CIM poprawiaj¹cego przyczepnoœæ.
Materia³ jest w³asnoœci¹ ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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SZK£O: Dok³adnie oczyœciæ. Dla uzyskania wiêkszej przyczepnoœci nale¿y u¿yæ œrodka gruntuj¹cego CIM. Do pracy w zanurzeniu powierzchniê nale¿y zeszorstkowaæ.
DREWNO: Powierzchnia musi byæ czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeñ.
ZASTOSOWANIE NA POWIERZCHNIACH POKRYTYCH INNYMI POW£OKAMI: Dla uzyskania wiêkszej przyczepnoœci nale¿y u¿yæ œrodka gruntuj¹cego CIM. Efekt koñcowy jest zró¿nicowany zale¿nie od specyficznych warunków, na jakie nara¿ona jest konstrukcja. Z tego powodu
ANTICOR nie mo¿e wzi¹æ odpowiedzialnoœci za to czy dana pow³oka jest odpowiednia jako pod³o¿e
dla produktów CIM. Nale¿y wczeœniej przeprowadziæ test przyczepnoœci do danej pow³oki.
GLEBA: Nale¿y u¿yæ tkaniny CIM Scrim, jako podk³ad.
KOLOR: Po 3 do 6 miesiêcy pow³oka zmienia kolor na matowo-czarny, je¿eli dzia³aj¹ na ni¹ bezpoœrednio promienie s³oneczne. Nie obni¿a to w³aœciwoœci pow³oki. W celu wyboru kolorowej lub odbijaj¹cej œwiat³o pow³oki zewnêtrznej nale¿y zapoznaæ siê z odpowiedni¹ instrukcj¹.
ZAWARTOŒÆ SUBSTANCJI STA£YCH: 89%
ZALECANA GRUBOŒÆ POW£OKI: Zalecana gruboœæ na mokro to 1,5 mm (60 milsów). Pow³oka
mo¿e byæ grubsza, ale potrzebny jest d³u¿szy czas, aby rozpuszczalnik móg³ siê uwolniæ przed zetkniêciem pow³oki z wod¹ pitn¹. Dalsze informacje mo¿na uzyskaæ w firmie ANTICOR.
WSKANIK VOC: 88g/l (0,74lb./gal). CIM 1000 TG spe³nia najbardziej ostre wymagania przepisów VOC.

Anticor CIM 1000 TG. Typowe w³aœciwoœci fizyczne
Odpornoœæ na œcieranie – badanie ko³em CS-17, ASTM D4060
Przyczepnoœæ do betonu
Gêstoœæ Baza
Utwardzacz
Pow³oka CIM po utwardzeniu
Wodoodpornoœæ ASTM C836, ASTM C957
Wyd³u¿. wzglêdne przy zerwaniu
Odpornoœæ ogniowa
ASTMD2859
UL790
o
Twardoœæ, w stopniach Shora A, temp. 25 C
Odpornoœæ na paliwo lotnicze FS SS-S-200D
Ciê¿ar powierzchniowy dla gruboœci 1, 5 mm
Stosunek bazy/utwardzacza w mieszance; wagowo
Stosunek bazy/utwardzacza w mieszance; objêtoœciowo
Odpornoœæ na przepuklenie
Paroprzepuszczalnoœæ
Powrót do pierwotnych wymiarów po rozci¹ganiu 100%
Odpornoœæ na solankê
Przedzia³ temp. ci¹g³ej eksploatacji
Punkt miêkniêcia ASTM D36
Wytrzyma³oœæ na rozdarcie ASTM D624 (Diec)
Wytrzyma³oœæ doraŸna na rozci¹ganie
Starzenie naturalne, wg ASTM D822

1,2 mg
2,41 MPa
0,95
1,21
1,00
Przewy¿sza kryteria norm
300%
Test zaliczony
z wynikiem pozytywnym
Klasa A
60
Test pozytywny na ³¹czeniu
p³yt betonowych
1,50 kg/m2
6,1:1
7,7:1
1,03 MPa
0,03 perma
=2,6 ng.s-1.m-2 ; przy D =1 Pa
98% po 5 min.
100% po 24 godz.
Minimum 2000 godz.
o
-51 do 104 C
o
>163 C
260 N/cm
5,5 MPa
> 5000 godz.

Wartoœci podane w tablicy s¹ wiarygodne ale nie mog¹ byæ interpretowane jako gwarantuj¹ce otrzymanie minimalnych osi¹gów. Wyniki zosta³y
otrzymane w warunkach laboratoryjnych, które odbiegaj¹ od rzeczywistych warunków eksploatacyjnych.

Odpornoœæ chemiczna
Pow³oka CIM 1000 TG jest odporna na wiêkszoœæ kwasów i zasad. Dalsze, szczegó³owe informacje
od-noœnie odpornoœci chemicznej mo¿na uzyskaæ w firmie ANTICOR, po zapoznaniu siê z tablic¹
od-pornoœci chemicznej.
Materia³ jest w³asnoœci¹ ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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Informacje ogólne o stosowaniu
ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI: Unikaæ kontaktu sk³adników pow³oki z wod¹ i wilgoci¹. Pojemniki powinny byæ szczelnie zamkniête. Wyposa¿enie, wentylacja magazynów, i powierzchnia do pokrycia
musz¹ byæ CA£KOWICIE SUCHE. Nie nak³adaæ pow³oki w czasie deszczu lub przed deszczem, lub
kiedy powierzchnia, na któr¹ na³o¿ono CIM 1000 TG mog³aby zamokn¹æ w ci¹gu 4 godzin od na³o¿enia. Nale¿y uwa¿aæ i zachowaæ ostro¿noœæ podczas nak³adania pow³oki w ma³ych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. (Patrz odpowiednia Instrukcja nak³adania w pomieszczeniach
zamkniêtych).
TEMPERATURA: Powierzchnia powinna mieæ temperaturê przynajmniej 100C i musi byæ wy¿sza co
najmniej 30C od punkt rosy. Nie nale¿y nak³adaæ pow³oki, gdy temperatura izolowanej powierzchni
i otoczenia roœnie (jest niestabilna) lub w s³oñcu. Sk³adniki CIM 1000 TG (tj. baza i utwardzacz)
powinny mieæ temperaturê przynajmniej 150C podczas mieszania i nak³adania. Sk³adniki mog¹ byæ
podgrzane aby u³atwiæ nak³adanie w niskich temperaturach ale trwa³oœæ mieszanki bêdzie skrócona.
(Patrz in-strukcja nak³adania przy niskich temperaturach otoczenia).
WYPOSA¯ENIE: CIM 1000 TG najlepiej nak³adaæ kielni¹ (szpachl¹) lub pêdzlem. CIM 1000 mo¿e
byæ tak¿e na³o¿one przez natrysk, po odpowiednim ustawieniu urz¹dzeniem do natrysku. (Patrz instrukcja nak³adania natryskiem). W celu uzyskania informacji dotycz¹cych odpowiedniego ustawienia urz¹dzenia natryskuj¹cego prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR.
PRZYDATNOŒÆ MIESZANKI: Mniej ni¿ 20 min. Czas ten zale¿y od temperatury i metody nak³adania.
NAK£ADANIE PRIMERA: Aby zminimalizowaæ odgazowywanie, powierzchnie porowate takie jak
drewno i beton mog¹ byæ pokryte primerem epoksydowym CIM 61BG. Przerwa do powtórnego pokrycia primerem nie powinna byæ d³u¿sza ni¿ 48h. Patrz tak¿e karta techniczna primera epoksydowego CIM 61BG w celu uzyskania dodatkowych informacji. Nale¿y równie¿ przeprowadziæ test
przyczepnoœci.
MIESZANIE: NIE ROZCIEÑCZAÆ, NIE MIESZAÆ RÊCZNIE! Pojemnik 15,14 litrowego (4.0
gal) bazy (PREMIX) CIM 1000 TG mieszaæ u¿ywaj¹c elektrycznego miksera (z mieszad³em ramkowym o œrednicy trzonka 1/2” i ramk¹ o szerokoœci 8”). Nie napowietrzaæ mieszanki (wskutek
mieszania z nadmiern¹ prêdkoœci¹ obrotow¹). Podczas mieszania powoli dodawaæ jeden pojemnik
1,893 litra (0,5 gal) utwardzacza (ACTIVATOR) do pojemnika z baz¹ i mieszaæ sk³adniki dok³adnie
przez trzy pe³ne minuty. Proporcje utwardzacza/bazy s¹ odmierzone fabrycznie. Nie nale¿y dodawaæ
iloœci szacowanych! Minutniki odmierzaj¹ce dok³adnie czas 3 min., pomagaj¹ eliminowaæ b³êdy podczas mieszania (utrzymaæ w³aœciwy czas mieszania) i zwiêkszyæ efektywnoœæ pracy. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzeñ (uchwytu wiertarki) do mieszania. Patrz instrukcja mieszania sk³adników pow³oki.
NAK£ADANIE: Nak³adaæ CIM bezpoœrednio na czyst¹ i such¹ powierzchniê. Przy nak³adaniu grubszej warstwy, mieszanina powinna uzyskaæ wiêksz¹ gêstoœæ przez kilka minut przed na³o¿eniem.
Patrz Instrukcja firmy w celu uzyskania dalszych wskazówek.
POWTÓRNE NAK£ADANIE: CIM 1000 TG mo¿e byæ ponownie na³o¿ona po godzinie, ale musi to
byæ wykonane do czasu, kiedy, podczas próby, przestaje schodziæ z polietylenu (zwykle w ci¹gu 4 godzin od mieszania). Je¿eli pow³oka utwardza³a siê d³u¿ej, musi byæ dobrze zeszorstkowana mechanicznie i oczyszczona z py³u i gruzu. Nale¿y u¿yæ utwardzacza CIM w celu uzyskanie lepszej przyczepnoœci lub kiedy wspomniany wy¿ej czas zasta³ przekroczony. Dla zastosowañ w zanurzeniu,
wszystkie kolejne warstwy pow³oki powinny byæ nak³adane co cztery godziny, z wyj¹tkiem miejsc
spoin. W przypadku zastosowania na krawêdziach i dylatacjach, nale¿y odczekaæ 12 godzin a¿ pow³oka ulegnie utwardzeniu. Mo¿na u¿yæ opóŸniacza wi¹zania.
CZAS UTWARDZANIA: Przed kontaktem pow³oki z wod¹ pitn¹ lub podobnym œrodowiskiem nale¿y poczekaæ, a¿ rozpuszczalnik przestanie siê ulatniaæ z pow³oki. Czas wymagany dla odparowania,
0
dla pow³oki o gruboœci na mokro 1,5 mm wynosi dwa tygodnie, przy temperaturze 15 C i zale¿y od
gruboœci pow³oki oraz temperatury pod³o¿a. Prosimy o kontakt z firm¹ w celu uzyskania szczegó³owych informacji. W przypadku innego zastosowania pow³oka CIM 1000 TG mo¿e byæ u¿ywana
po 24 h. Prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR w celu uzyskania dalszych zaleceñ.
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DEZYNFEKCJA: Pow³oka CIM 1000 TG (przeznaczona do kontaktu z wod¹ pitna) musi byæ umyta, osuszona i zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami odpowiednich, lokalnych s³u¿b sanitarnych.
USUWANIE ZANIECZYCZCZEÑ POW£OK¥: W celu usuniêcia nieutwardzonego materia³u pow³oki nale¿y u¿yæ rozpuszczalnika . Utwardzona pow³oka jest bardzo trudna do usuniêcia, ale namoczenie w rozpuszczalniku mo¿e zmiêkczyæ materia³ i u³atwiæ jego usuniêcie.

Transport sk³adowanie oraz informacje o bezpieczeñstwie
OSTRZE¯ENIE: Substancja palna. Stosowaæ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Sk³adowaæ z dala od ognia i Ÿróde³ ciep³a, w szczelnie zamkniêtych pojemnikach. Unikaæ kontaktu
z wod¹. Chroniæ przed dzieæmi.
INFORMACJE O ZAGRO¯ENIACH: Produkt zawiera asfalt, destylaty ropy naftowej, sk³adniki
amin i inne substancje chemiczne. Nale¿y zachowaæ odpowiednie warunki bezpieczeñstwa i ostro¿noœæ przy stosowaniu, sk³adowaniu i utwardzaniu. Nale¿y siê zapoznaæ z karta bezpieczeñstwa materia³u.
DOSTÊPNE OPAKOWANIA: Pojemniki 0,8 i 4,5 galona (3 lub 17 l). W ka¿dym zestawie znajduje
siê ma³y pojemnik, o odpowiedniej pojemnoœci, z utwardzaczem. Nie nale¿y mieszaæ szacowanych
iloœci sk³adników!
BAZA
Ciê¿ar
Zestaw 3 litrowy, 2,99 kg/puszkê
(11,96 kg /karton-4 puszki)
Zestaw 17 litrowy, 16,34 kg kube³
W³aœciwoœci

UTWARDZACZ
0,454 kg/butelkê
(5,45 kg/karton – 12 butelek)
2,5 kg/kube³ek (15 kg na karton – 6 butelek)

o

o
Temp. zap³onu:
>37 C
>121 C
Nazwa transportowa: Pow³oka
Brak nazwy
Klasa DOT: Klasa 3, UN 1139, PG III Nieokreœlona
Sk³adowanie
21 do 35oC
Temp. -7 do 43oC
6 miesiêcy
Okres sk³adowania: 2 lata
Niepalny
NFPA: Klasa II

Gwarancja i ograniczona odpowiedzialnoœæ dostawcy
Producent i dostawca sk³adników pow³oki gwarantuje, ¿e przez okres piêciu lat od daty wysy³ki do
pierwszego nabywcy, produkty, je¿eli zosta³y zmieszane w odpowiednich proporcjach przez odpowiedni okres czasu (a) nie stan¹ siê kruche lub nie zaczn¹ pêkaæ (b) zapewni¹ ochronê przed wod¹.
W zwi¹zku z ró¿nicami w sposobie aplikacji, które s¹ poza kontrol¹ producenta i dostawcy,
a które mog¹ wp³yn¹æ na efekt koñcowy, dostawca nie bierze ¿adnej innej odpowidzialnoœci wyra¿onej lub do rozumianej, w³¹czaj¹c gwarancje dotycz¹c¹ rynkowoœci oprócz gwarancji na zgodnoœæ
z normami kontroli jakoœci firmy producenta w momencie produkcji. Je¿eli stwierdzona zostanie wada podlegaj¹ca gwarancji, kupuj¹cy mo¿e jedynie uzyskaæ zwrot kosztów materia³ów, które nie spe³niaj¹ wymogów jakoœci lub uzyskaæ wymianê materia³u. Kategorycznie odmawia siê nabywcy prawa
do reklamacji innych szkód/uszkodzeñ ³¹cznie ze szkodami poœrednimi. (szkody spowodowane bezpoœrednim zaniedbaniem czy wadliwym u¿yciem).
Dane i informacje przedstawione wy¿ej mog¹ byæ zmienione bez wczeœniejszego zawiadomienia. W celu uzyskania aktualnych
informacji prosimy o kontakt z firm¹ ANTICOR.
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