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constructive solutions 

 

 

Fosroc
® 

Nitocote CM660 

 Geriamojo vandens talpyklose 

 Kanaluose 

 Pralaidose 

 Balkonuose 

 Plokščiuose stoguose
 Šuliniuose 

 Galima naudoti prie viešojo vandens tiekimo 

 Atlaiko didelius teigiamus ir neigiamus 
hidrostatinius spaudimus

 Geras sukibimas su betonu ir mūru 

 Nereikia gruntuoti  
 

Standartai
 

 Specifiniai migravimai pagal RD1262/2005. 

10 

1742106 

EN 1504-2:2004 

Produktas paviršiaus apsaugaiPrivalumai

Atsparumas dilimui:  Svorio met. <3000 mg 

Kapiliarinė absorbcija  

ir vandens pralaidumas:  

 
 

Savybės 

 
Testas                               rezultatas

Tankis:  1,75 – 1,93 kg/L  

Granuliometrija:             0-0,3 mm 

Maišymo santykis l/p: 0,39  

(mažiausiai 2 sluoknsiai, 

 
7 bar (70 m virš vandens lygio) 

Atsparumas teigiamam 
vandens slėgiui: 
Atsparumas neigiamam 
vandens slėgiui: 

 
3 bar (30 m virš vandens lygio) 

Atsparumas vandens 
garams (H.R. 50-95%):
 

~ 4800 ant drėgno 
paviršiaus

Lanksti cementinė hidroizoliacija

 < 0,1 kg/m
2
·h

0,5
 

Atsparumas smūgiams: Class III ≥ 20 Nm 

Tiesioginis lipnumas: ≥ 1,5 MPa 

Reakcija į ugnį: klasė A2 s1 d0 

Pavojingos medžiagos: atitinka 5.3 

įrengiant kas 6 valandas
Veiksnumas: 1 valanda 

Sustingimas:                 5 - 7 d 
Išeiga: 2,5 kg/m

2 (2 sluoksniams)

Puslapis 1

Nitocote CM660 yra patvirtintas naudojimui su viešojo 
vandens tiekimu pagal:

 
 

Aprašymas
 
Nitocote CM660 yra dvikomponentė cementinė 
hidroizoliacija tiekiama supakuota.  
Nitocote CM660 yra pilkos spalvos. 
 
Gali toleruoti įtrukimus iki 0,8 mm po sluoksnio 
sustingimo, jeigu cementinės hidroizoliacijos sluoksnis 
buvo įrengiamas ne plonesnis nei 2 mm. 
 
 
 

 Rezervuoaruose 

 Pastatų renovacijose

  Produktas  yra  pilkos  spalvos  kas  leidžia  jam  būti 
kaip baigiamasis sluoksnis 

 Hidroizoliuoja paviršiaus įtrūkimus

 Pagaminta iš žaliavų kurios yra įtrauktos i leidžiamų 
naudoti  medžiagų  sąrašą  dėl  plastikinių  medžiagų, 
skritų liestis su maistu ir gamyba pagal 
RD 118/2003.

(9 kg skysčio / 23 kg miltelių) 

Sluoksnio storis: 1-1,5 mm storio

Galimybė apdailai:         5 valandos 

 
 
 
Naudojama 
 
Nitocote CM660 yra naudojama vandens apsaugai 
atraminėse konstrukcijose ir konstrukcijose:
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Fosroc
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Nitocote CM660 

 

Nitocote CM660: 32 kg pakuotėse
 (Milteliai: 23 kg maišais 
Skystas: 9 kg induose)

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

 

Sandėliavimas
 
Nitocote CM660 Galiojimo laikas yra 12 mėnesių laikant 
sausomis sąlygomis jo originalioje pakuotėje. Laikant 
aukštoje temperatūroje ir esant dideliai drėgmei 
galiojimo laikas gali sutrumpėti.
 
Atsargumo priemonės 

 
Sveikata ir saugumas 
Venkite įkvėpti dulkių, ir bet kokio sąlyčio su oda ar 
akimis. Pirštinės, akiniai ir dulkių kaukė turi būti dėvimi. 
Kremai suteikiantys papildomą apsaugą. Jei kontaktas 
su oda įvyksta, nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, 
nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją - neskatinkite 
vėmimo.
 

Ugnis
Nitocote CM660 nėra degus.   
 
Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite ant produkto 
etiketės. 
 

Puslapis 2

 žymių. 
 
Valymas 
Iškarto po įrengimo visus įrankius reikia nuplauti po 
švariu vandeniu. Sukietėjusi medžiaga ant įrankių gali 
būti pašalinta mechaniniu būdu naudojant Fosroc 501 
tirpiklį.

Apribojimai
 
Patartina įrenginėti dangą su antišarmine sintetine 
medžiaga betono siūlėse esant žemai 
temperatūrai.
 

Tiekiama
 

Įrengimo instrukcija 

 
Paviršiaus paruošimas   
Visi paviršiai ant kurių bus įrengiama cementinės 
hidroizoliacijos sluoksnis turi būti be alyvos, riebalų, 
vaško, purvo ar kitos formos pašalinių medžiagų, kurios 
gali paveikti sukibimą. Paprastai, betono paviršiai gali 
būti valomi aukšto slėgio vandens srove ir plovikliu.  
Prastos kokybės, lužtantys ar užteršti paviršiai turi būti 
nuvalyti smeliasrove.
 
Tokie paviršiai kurie turi gilias oro duobes arba kitus 
defektus turi būti sutvarkyti naudojant Fosroc 
remontinius mišinius arba skiedinius. 
 
Paviršius turi būti drėgnas, bet ne šlapias ir minimalios 
8ºC temperatūros.
 
Maišymas 
Nitocote CM660 yra tiekiamas iš anksto supakuotaw:v 
23 kg komponento A (milteliai) ir 9 kg B skiediklio.  
 
Skystas komponentas supilamas į maišymo būgną. 
Miltelių komponentas tada yra palaipsniui pilamas į 
skystį ir maišomas su spiraliniu mechaniniu mikseriu. 
Maišymas tęsiamas, nuolat maišant komponentus kol jie
 netampa vienu komponentu be putų ir purslų. Šis 
procesas turi trukti 3 - 5 minutes.
 
Įrengimas 
Nitocote CM660 yra įrengiamas naudojant šepetį arba 
volelį.  Galimas mechaninis įrengimas.  Įrengimas 
mentele nėra rekomenduojamas dėl produkto struktūros.
 
Leiskite pirmam sluoksniui stingti mažiausiai 6 valandas.
Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo paviršiaus 
temperatūros, santykinės drėgmės ir oro judėjimo.  
Aukšta temperatūra ir/arba mažas oro drėgnumas 
sumažina džiūvimo laikas. Antrasis sluoksnis turėtu būti 
taikomas kai ant pirmo sluoksnio nėra matoma lietimo
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