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Elastinga cementinė danga

Naudojimas

Nitocote CM210 yra elastinga cementinė danga naudojama 
hidroizoliuoti vandenį laikančias ir kitas konstrukcijas.
Nitocote CM210 elastingą dangą galima naudoti geriamo 
vandens rezervuaruose, betoninėse talpose, požeminiuose 
kanaluose. Medžiaga gali būti naudojama ant betono, plytų 
ar blokų mūro paviršių.

Privalumai

 Patvritinta Geriamo Vandens Inspektorato
 Atlaiko aukštus vidinius ir išorinius hidrostatinius
 slėgius
 Puikiai sukimba su betonu ir mūru
 Ilgas tarnavimo laikas
 Lengvai įrengiama teptuku, voleliu, mentele ir 
purškiant 
 Sukimba su šviežiu ir drėgnu betonu
 Atsparus sulfatams ir chloridamas

Standartų atitikmenys

BS 6920:2000 Įtaka vandens kokybei.

Patvirtintas DWI priežiūros (31).

Degumo bandymai BS 476:1987 Dalys 6 ir 7

Aprašymas

Nitocote CM210 dviejų komponentų polimerais modifikuota 
cementinė danga tiekama dviejuose induose. Produktas 
sukurtas, kad būtų galima lengvai sumaišyti darbo vietoje 
naudojant lėtųapsukų suktuvą ar mentelę. Sumaišytą dviejų 
komponentų mišinį galima tepti ant paviršiaus naudojant 
teptuką, volelį, mentelę ar ourkštuvą. Nitocote CM210 būna 
pilkos ir baltos spalvos.

Techninės sąlygos

Vandeniui atspari danga Nitocote CM210 yra elastinga 
cementinė danga atestuota geriamo vandens inspektorato 
(DWI). Danga turi atlaikyti vidinį vandens slėgį 7 bar ir išorinį
 3 bar. Testuojant pagal DIN 1048.

Savybės

Išdžiuvusios dangos savybės (reikšmės gautos 21 dieną 
džiovinant prie 23ºC ir 28 dienas panardinus 23ºC 
vandenyje). Reikšmės pateiktos užtepus Nitocote CM210 
dviem sluoksniais, kurių kiekvienas yra 1 mm storio:
Atsparumas vidiniam 
vandens slėgiui (DIN 1048): 7 bar (70m vandens stulpas)
Atsparumas išoriniam 
vandens slėgiui (DIN 1048): 3 bar (30m vandens stulpas)
Leistinos deformacijos:  >1.0mm
Atsparumas nusudėvėjimui: 1 nusidėvėjimo laipsnis      
                                                   (ASTM D 4060) lygus         
                                                   40 N/m² betonui
Atsparumas chlorido jonams Jokio prasiskverbimo 
(Taywood metodas):                 per 12 mėn. nuolatinių
                                                   tyrimų

>50m

Atsparumas CO, issiskyrimui
(Taywood'o metodas) po 
5000 val. QUV* 

Įrengimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas

Nuo visų pavirsių turi būti nuvalyti tepalai, riebalai, vaškas, 
purvas ir kitos medžiagos, kurios galį įtakoti bloga mišinio 
sukibimą. Betono paviršiai gali būti nuplauti aukšto slėgio 
vandeniu arba mechaniškai smėliapute. Suskilusius 
paviršius, įtrukimus reiketų užtaisyti Nitcote CM210 ar kitu 
Fosroc mišiniu. Renkantis mišinį butina atkreipti dėmesį ar 
jis neturi medžiagų galinčių pakenkti geriamąjam vandenui. 
Jei paviršiuje yra kiaurymės, kurių plotis mažesnis nei 1mm,
 medžiagą galima tepti ant kiaurymių neuztaisant jų mišiniu. 
Didesni nei 0.2 mm pločio gilus įtrūkimai turetų būti padidinti
 iki 4mm pločio ir apytiksliai 15mm gylio. Tokie įtrukimai 
turėtų būti užtepti Nitocote CM210 (naudojant Fosroc ‘G’ 
Svirkštą). Mišiniui sukietėjus dengiami du sluoksniai 
Nitocote CM210 naudojant polipropileninį tinklą tarp pirmo ir
 antro sluoksnio.

*Pagal QUV metodą danga 4 valandas laikoma prie 50°C esant 
oro kondesacijai, po to 4 valandas džiovinama ultravioletinėje 
šviesoje prie 50°C. Taip medžiaga bandoma 5000 valandų.

5ºC 

Sumaišytos medžiagos savybės: 
Galimybė naudoti prie 20ºC:  1 val.
Spalva:                                    Pilka ir balta
Sumaišytos medžiagos tankis: 1850 kg/m³
Minimali įrengimo temperatūra:
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Maišymas

Įspėjimai maišant

Paviršiaus drėkinimas

Skystoji dalis (5 litrai) supilama į plastikinį ar metalinį indą 
bemažesnį nei 25 litrai. Milteliai palaipsniui pilami į skystį 
maišant mentele ar suktuvu su maišymo antgaliu. Atidžiai 
išmaišyti kraštus, dugną ir paviršių. Ismaišyti iki vientisos 
masės. Tai turėtų trukti nuo 3 iki 5 minučių. 

Pastaba: patartinas suktuvo greitis tarp 250 ir 750 aps./min.

Rekomenduojama griežtai vadovautis maišymo 
instrukcijomis.

Darbas teptuku

Nitocote CM210 komponentai dalimis nemaišomi, turi būti 
maišoma visa pakuotė. 

Prieš pradedant darbą paviršiai turi būti sudrėkinti naudojant

Pirmam sluoksniui patartina naudoti baltą Nitcote CM210, o 
antram pilką. Tai suteikia galimybę matyti kaip padengtas 
paviršius. Pirmasis sluoksnis turėtų būti uzteptas ant drėgno
paviršiaus maždaug 1mm storiu (išeiga 1.8kg/m2 arba 1 
l./m2). Kad įsitikinti kokio storio sluoksnis buvo užteptas, 
patartina išsimatuoti plotą (pvz. 200m²), tada apskaičiuoti 
kiek medžiagos turėtų būti sunaudota.

Stebėkite uztepamą sluoksnį intervalais tikrinant jo storj.
Dirbant privalu imtis visų priemonių, kad užpildyti visus 
plyįius ir įtrukimus. Jei neįmanoma kitaip, plyšius galima 
užtepti kempine, kol danga yra skysta, naudojant sausa 
kempine. Visa sumaišyta medžiaga turėtų būti išnaudota per
 1 val. nuo sumaišymo. Pirmas sluoksnis turėtų džiūti 
mažiausiai 4 val prie 20°C/50% SD ir ilgiau prie žemesnių 
temperatų ar didesnės drėgmės. Tikslų džiuvimo laiką  
apsprendzia pavirsiaus temperatūra, santykinė drėgmė ir 
oro sąlygos. Aukšta temperaūra ir/arba maža drėgmė 
sutrumpins džiūvimo laiką. Tai gali kisti nuo 1 iki 16 val. 
Maksimali džiovinimo temperatūra 40°C. Pirmas sluoksnis 
turėtų išdžiuti, kol taps neteplus liečiant. Nėra maksimalaus 
apribojimo, po kiek laiko reikėtų užtepti antrąjį sluoksnj. 
Antras sluoksnis laip pat turėtų būti užteptas 1mm storiu. 
Paviršiaus drėkinti nebūtina tepant antrą sluoksnį. Šviežiai 
užteptas sluoksnis turėtų būti apsaugotas nuo lietaus ir 
stipraus vėjo ar mechaninio poveikio, uždengiant jį 
polietilenu ar termoizoliacija.

Rekomenduojama naudoti minkštą šerinį teptuką 
(120-220mm plocio). Didesniems plotams patariama naudoti
 teptuką  su ilga rankena. Teptukas pilnai pamerkiamas į 
paruoštą mišinį, o pastarasis paskirstomas ant paviršiaus. 
Jeigu teptukas pradeda strigti ar veltis dėl per sauso mišinio 
reikia sudrekinti dengiamą pavirsių, o ne skiesti mišinį. 
Pirmas suoksnis tepamas viena kritpymi, o antras kita. 
Hidroizoliuojant grindis rekomenduojama naudoti minkštą 
šerinę šluotą. Patariama mišinį pilti ant grindų ir išsklaidyti 
su šluota.

Darbas mentele

Darbas mentele yra greitesnis nei teptuku. Mentelės 
pagalba gaunamas puikus pavirsiaus išbaigtumas. Mentele 
taip pat rekomenduojama užtaisyti įtrukimus remontiniu 
mišiniu. Remontinis sluoksnis turi džiūti bent 2 val. prie 20°C
 prieš dengiant pirmą sluoksnį Nitocote CM210.

 teptuką, volelį arba purkštuvą. Labai akėti paviršiai turėtų būti
 sudrekinti labiau nei tankūs. Ant paviršiaus negali  būti 
stovinčio vandens. Vandens perteklius turėtų būti pašalintas 
kempine, o per konstrukcijas tekantis vanduo turėtų būti 
sustabdytas greitai stingstančiu mišiniu Renderoc Plug 20.

Bendrai

Nitocote CM 210 galima įrengti ant "žalio" betono 
praėjus 2-7 dienoms.

Fosroc® Nitocote 
CM210
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Darbas purkštuvu

Džiūvimas

Valymas ir atliekos

Apribojimai

Pakavimas ir išeigos

Pakavimas
Milteliai
(pilkas arba baltas):                     18.2kg maišas
Skystas polimerų komp.:   5.0kg plastikinis indas
Proofex LM mesh: 100mm x 50m 
  
Išeiga
1mm storio sluoksnio iseiga: 12.5m²            
                                               0.54m²/kg

Purkšti rekomenduojama kai paviršių plotas didesnis nei 
150m², mažose talpyklose ar vietose su ribotu 
prieinamumu. Maišant mišinį skirtą purškimui atkreipti 
dėmesį, kad neliktų neišmaišytų gabalų. Medžiagos likučiai 
turėtų būti nuvalyti nuo indo sienelių maišant, kad purškimo
  metu jie nekristų į mišinio indą. 

Šie nurodymai skirti išvengti užsikišimo purkštuve.
Uždenkite kibirą, kad nesusidarytų plėvelė. Sumaišytą 
medžiagą į purkstuvą supilama per žarnelę. Paviršiaus 
paruošimas ir sluoksnio storis išlieka toks pat, kaip 
nurodyta anksčiau. Dangos sluoksnio storis turetų buti 
matuojamas kas 2-3 metrus. Plotus kurių padengimo 
sluoksnis mažesnis nei 1mm reikėtų užpurkšti dar kartą. 
Toliau sluoksnio matavimai atliekami kas 10m².

Atsargumo priemonės

Sveikata ir saugumas

Sandėliavimas

Fosroc Limited
Drayton Manor Business Park
Coleshill Road, Tamworth,
Staffordshire B78 3TL. UK

www.fosroc.com Certificate number FM 610

Svarbi pastaba
Fosroc produktai yra apdrausti nuo defektyvių medžiagų ir gamybos ir yra parduodami pagal standartines Prekių ir Paslaugų 
Tiekimo Sąlygas. Šio dokumento kopijos gali būti pateiktos, jei to reikalaujama. Fosroc siekia, jog pateikiami patarimai, rekomendacijos,

Atstovas Lietuvoje UAB "DAUDA"
telefonas: faksas: el. paštas:
+370 5 212 4559 +370 5 231 2145 info@dauda.lt

specifikacijos ar informacija būtų  teisingi, bet dėl to, jog kompanija tiesiogiai nekontroliuoja kaip įrengiami jos produktai, ji negali prisiimti
jokios atsakomybės, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančios iš produktų naudojimo, kuris neatitinka pateiktų patarimų, rekomendacijų,
specifikacijų ar informacijos

Dėl detalesnės informacijos žiūrėti ant produkto etiketės.

Sustiprinimas su polipropileniniu tinkleliu

Fibermat 460 polipropileninis gali buti panaudotas sustiprinti
 Nitcote CM210 sujungimuose ar įtrukimuose. Tinklelis turi 
būti mažiausiai 200mm pločio ir įspaustas ipirmą sluoksnį, 
kol jis dar šlapias. Iškarto užtepkite Nitcote CM210, kad 
tinklelis sušlaptu. Leiskite išdžiūti, prieš tepant antrą 
sluoksnį.

Konstrukcijų siūlės

Prieš dengiant Nitocote CM210 konstrukcijų siūles turetų 
būti užpildytos tinkamu hermetiku. Jeigu konstrukcija yra 
skirta laikyti geriamąjam vandeniui hermetikas turi būti tam  
tinkamas. Konsultuokites su vietiniu Fosroc pardavėju dėl 
neaiskumų.

Minimalus dangos džiūvimo laikas 7 dienos prie 7 C (3 
dienos prie 20 C ir daugiau). Po šio laiko konstrukcijas 
galima pradėti eksploatuoti. 

Tuojau pat po darbo nuplaukite įrankius ir įrangą švariu 
vandeniu.
Sukietėjusi medžiaga gali buti pašalinta mechaniskai arba
 naudojant Fosroc Solvent 102. Nereikalingą mišinį 
palikite per naktį sudžiūti ir išmeskite kaip nenuodingą 
atlieką. 

Nitocote  CM210  patartina  nenaudoti  kai  oro  temperatūra 
žemesnė  nei  5C.  Padengtas  mišiniu  paviršius  turetų  buti 
apsaugotas nuo tekančio vandens ar lietaus bent 4 val. prie 
20C.  Maksimali  darbinė oro temperatura 40C.  Nitocote 
CM210  neturėtų  būti  naudojamas  ant  išoriniu  pavirsių  kur 
reikalinga estetiška išvaizda, nes dėl oro sąlygų pasikeitimo
 gali  pakisti  galutinė  sluoksnio  spalva.  Nitocote  CM210 
neturėtu buti naudojamas konstrukcijose, kur yra intensyvus
 judėjimas,  pvz.  pakeliamo  vandens  rezervuaruose. 
Konsultuokites su vietiniu Fosroc pardavėju dėl neaiškumų

6 men. neatidarytoje pakuotėje. Skystas komponentas 
negali būti užšales.


