
NÁVOD NA POUŽITIE

Belzona® 1251 je navrhnutá na aplikáciu na horúce
povrchy 70 –150 oC.  Všetky úpravy povrchov a ap-
likačné postupy môžu byť uskutočnené až po riad-
nom  preštudovaní predpisov na ochranu zdravia
a bezpečnosti.

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA
Belzona® 1251 je tolerantná na prípravu povrchu, ale
aj tak je doporučené uskutočniť čo najlepšiu
prípravu,  aká sa dá. Povrch musí byť vždy
minimálne čistý a pevný.

DOPORUČENÝ POSTUP

a) Odkartáčujte voľné nečistoty,  odmastite povrch
vhodným čističom, ktorý nezanecháva stopy, a je
vhodný pre aplikáciu na horúce povrchy a pre
životné prostredie.

b) Zdrsnite povrch otryskáním, hlbokým
zaškrabávaním alebo brúsením.

2. APLIKÁCIA BELZONY 1251

a) Belzona® 1251 je jednokomponentný produkt, preto
nie je potrebné žiadne váženie, ani miešanie.
Vytvrdnutie nenastane, pokiaľ produkt nebude
ohriaty, z tohto dôvodu čas použitia nie je
limitovaný, ak je materiál skladovaný za podmienok
popísaných v odstavci 4.

b) Belzona® 1251 je navrhnutá na použitie na horúci
povrch 70-150oC, takže vytvrdnutie sa uskutoční
počas prevádzky.

c) Aplikujte Belzona® 1251 priamo na pripravený
povrch plastickým aplikátorom alebo špachtľou.

d) Pevne zatlačte, aby ste vyplnili všetky praskliny,
vytlačili vzduch a zaistili maximálny kontakt
s povrchom.

e) V dôsledku roztekania sa Belzona® 1251 v teple,
maximálna doporučená hrúbka pre zvislú polohu je
3 mm, pre vodorovnú 6 mm.

f) Vyhnite sa aplikácii Belzona® 1251 na plochy,  kde
to nie je potrebné.

g) Po aplikácii postupujte podľa bodu 3, aby ste sa
ubezpečili, že Belzona® 1251 je plne vytvrdená.

Poznámky:
1. OBJEMOVÁ KAPACITA
BELZONA ® 1251 je 403 cm3/kg.

2. ČISTENIE
Použité nástroje musia byť očistené okamžite po použití
s čističom Belzona® 9111  alebo iným efektívnym
čističom napr. Metyl etyl ketónom.

3. UKONČENIE
MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Belzona® 1251 vytvrdzuje podľa podmienok uvedených
nižšie:

Teplota Ľahké
zaťaženie

Úplné
mechanické
alebo tepelné
zaťaženie

Optimálna
tepelná
odolnosť

  70 ºC
  85 ºC
100 ºC
115 ºC

75 minút
25 minút
15 minút
15 minút

5 hodín
2 hodiny
1 hodina
1 hodina

7 dní
5 dní
3 dni
1 deň

DÔLEŽITÉ: S predĺženým časom vytvrdenia treba
počítať v špeciálnych prípadoch- pri viacerých zložkách
a väčších hrúbkach.
Pre 6 mm hrubú opravu sa doporučuje naviac 15-30
minút ohrevu.

POZNÁMKA: Ak materiál Belzona® 1251 nie je
kompletne zatvrdnutý po ohreve alebo  zostáva lesklý,
potom potrebuje ďalší čas na vytvrdnutie. Ak sú
pochybnosti, vyhrievajte dlhšie.

Ak teplota média je pod 70oC , musí sa uskutočniť
následné dodatočné vytvrdnutie. Doporučené je použitie
vyhrievania s kontrolovanou teplotou. Teplovzdušný
ventilátor (odstraňovač náterov) môže byť použitý pre
malé opravy ak sú dodržané nasledovné pravidlá:
a) Na sledovanie teploty povrchu musí byť použitý

teplomer (ortuťový alebo liehový sklenený teplomer
je nevhodný). Merať len teplotu vzduchu je
nedostatočné.

b) Vyhnite sa lokálnemu prehriatiu pohybovaním
ohrievača ponad  ohrievaný povrch. Najlepší je
nepriamy ohrev dosiahnutý ohrevom okolitého
kovu.

c) Udržujte teplotu medzi 70 – 150oC.
d) Neprekročte teplotu 180oC.
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4. USKLADNENIE
Z dôvodu  teplom vytvrdzovateľného procesu tohto
materiálu neskladujte ho pri teplotách vyšších ako sú
bežné vonkajšie okolité teploty, ak je možné skladujte
v chladničke. Doba skladovania pri teplote 20 oC je
najmenej 24 mesiacov.

Všetky popisy sa zakladajú na výsledkoch dlhodobých skúšok, uskutočňovaných
v našich laboratóriách. Sme presvedčení, že sú pravdivé a presné. Nevydávame žiadnu
podmienku ani záruku na výsledky z používania našich výrobkov v akomkoľvek
jednotlivom prípade, či už je jeho účel zverejnený alebo nie, a nemôžeme prevziať

zodpovednosť, ak požadované výsledky nebudú dosiahnuté.
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5. DODATOČNÝ NÁTER
Uskutočnenie dodatočného náteru Belzona®

1251 môže byť uskutočnené do 3 dní od
predchádzajúcej aplikácie  bez akéhokoľvek
ošetrenia povrchu, stačí odstrániť nečistoty.
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