
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

APLIKUJTE LEN NA ČISTÝ, PEVNÝ,
SUCHÝ A DOBRE ZDRSNENÝ POVRCH

i) KOVOVÉ POVRCHY-BELZONU ®

NANÁŠAJTE LEN NA POVRCHY O ČISTENÉ
OTRYSKANÍM KOVOVÝMI
HRANOL ČEKMI

a)  Očistite zvyšky nečistôt  a odmastite povrch
handrou namočenou v Belzona® 9111
(cleaner/degreaser) alebo iným vhodným čističom,
ktorý nezanecháva stopy napr. metyl etyl keton
(MEK). Na  vypudenie oleja z hlboko
impregnovaných povrchov použite plameň.

b) Vyberte si také brusivo, ktoré dokáže zaručiť
požadovanú čistotu a minimálnu drsnosť 75 µm.

Používajte len hranatý brúsny materiál.

c) Na dosiahnutie čistoty, zodpovednej prinajmenšom
požiadavkám druhej kvalitatívnej triedy podľa
britskej normy BS 4232 alebo takmer bielej triedy
podľa americkej normy SSPC-SP-10, resp. švédskej
normy Sa 2½ SIS 05 5900, čistite kovové povrchy
otryskaním.

d) Po otryskaní naneste vrstvu na kovové povrchy ešte
predtým, ako prebehne akákoľvek oxidácia.

Povrchy znečistené soľou
Kovové plochy, ktoré boli po určitý čas ponorené do
soľných roztokov, napr. morskej vody, vyčistite
otryskaním na potrebnú kvalitu. Nechajte najprv pohltenú
soľ vystúpiť na povrch a pred ďalším otryskaním ju
odstráňte opláchnutím vodou. Možno bude potrebné tento
proces zopakovať, tak, aby sa zaručilo dokonalé
odsolenie.

ii) POVRCH UŽ OBNOVENÝ POMOCOU
BELZONY ®1311 (CERAMIC R-METAL)

a) Ak sa nanesenie vrchnej vrstvy uskutoční do 2
hodín, nie je potrebná žiadna dodatočná úprava
povrchu.

b) Ak už uplynula maximálna prípustná doba na
nanesenie vrchnej vrstvy, zdrsnite povrch základnej
vrstvy Belzony®1311 pred nanášaním
Belzony®1391, najlepšie pomocou ostrej železnej
kefy.

______________________________________________

2. MIEŠANIE ZLOŽIEK

Obsah nádoby dôkladne zmiešajte s tvrdidlom. Obidve
zložky premiestnite na miešaciu plastovú dosku. Miešajte
dôkladne, kým  nedosiahnete jednotnú jednofarebnú
hmotu.

1. TEPLOTA PRI NANÁŠANÍ
Belzona®1391 sa nesmie nanášať pri teplotách nižších
ako +10ºC.

2. DOBA POUŽITEĽNOSTI
Od začiatku zmiešania Belzony®1391 je potrebné
materiál spotrebovať do času, ktorý je určený v tabuľke.

Teplota 10˚C 20ºC 30ºC 40ºC
Materiál
použiť do

80 minút 40 minút 20 minút 10 minút

3. MIEŠANIE MALÉHO MNOŽSTVA
Pre miešanie malého množstva Belzona® 1391 použite:

Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 5 : 1
Váhový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 13 : 1.

4. OBJEM BELZONA ®1391 PO ZMIEŠANÍ
431cm3 na 1kg

3. APLIKÁCIA BELZONY ® 1391
Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Neaplikovať ak:
• Teplota je menšia ako 10ºC alebo

vlhkosť je nad 90%
• Prší, sneží alebo je hmla
• Ak je povrch vlhký alebo je

pravdepodobné, že dôjde ku
kondenzácii vody

• Ak je pracovné prostredie znečistené
olejom alebo vazelínou z náradia alebo
dymom z petrolejového ohrievača alebo
tabaku.

1391 (CERAMIC HT)



 (A) PRI APLIKÁCIACH S PREVÁDZKOVOU
TEPLOTOU NIŽŠOU AKO 100ºC SA MUSÍ
BELZONA ®1391 NANÁŠAŤ AKO JEDINÝ
NÁTER S HRÚBKOU OD 600 DO 750
MIKRÓNOV.

Belzonu®1391 naneste priamo na pripravený povrch
pomocou štetky s tvrdými štetinami alebo pomocou
aplikátora. Správna hrúbka vrstvy je 600 až 750
mikrónov. Tá sa pri nanášaní dosiahne, ak je skutočná
spotreba  1 kg materiálu na 0,5 m2.

AKO DOSIAHNÚ Ť ROVNOMERNÝ NÁTER
a) Náter naneste odrazu, bez prerušenia
b) Na mieste, ktoré má byť ošetrené jednou dávkou

materiálu, ošetrite najskôr rozdielné detaily, akými
sú napríklad podpery, hrany, rohy a zvary. Skôr, ako
pristúpite k naneseniu plnej hrúbky náteru na celú
plochu vyčlenenú pre zvolenú dávku náteru,
pomocou štetky alebo aplikátora najskôr podklad
namočte.

c) Pravidelne používajte meracie zariadenie  hrúbky
mokrého náteru, aby ste mali istotu, že dosahujete
správnu hrúbku.

d) Nanášanie dokončite pomocou štetky aby rozotretie
bolo rovnomerné.

e) Počas práce zabezpečte dostatočné osvetlenie
pracovnej plochy, čím sa vyhnete vzniku miest bez
náteru.

KONTROLA
a) Ihneď po nanesení každej dávky náteru skontrolujte

vizuálne prípadny výskyt malých dierok alebo miest,
kde ste náter vynechali. Ak také miesta nájdete,
okamžite ich zatrite.

ČISTENIE
Miešacie náradie očistite ihneď po ukončení práce
pomocou Belzona®9111 alebo iným efektívnym
čističom, napr. metyl etyl keton. Štetce, aplikačné pištole,
spreje a iné aplikačné náradie očistite pomocou vhodného
rozpúšťadla ako napríklad Belzona®9121, MEK, acetón
alebo celulózové riedidlo.

4. UKONČENIE
MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Nechajte Belzona® 1391 tuhnúť podľa podmienok
uvedených nižšie.

Teplota Pohyb bez
zaťaženia
alebo
ponorenia

Obrábanie
alebo
ľahké
zaťaženie

Ponorenie
v studenej
vode

Ponorenie
v horúcej
vode٭

10°C
20°C
30°C
40°C

8 hodín
5½ hod.
2 hodiny
1½ hodiny

16 hodín
9  hodín
3 hodiny
2 hodiny

7 dni
4 dni
2 dni
1½ dňa

14 dní
 7 dní
 3 dni
 2 dni

Počas celej doby tvrdnutia by nemala teplota povrchu
nemala klesnúť pod 10°C.
* V určitých prípadoch je vhodné materiál dodatočne
vytvrdiť pred jeho použitím v prevádzke, kde prichádza
do styku s chemikáliami. Pozri Belzona®TKL , kde
nájdete konkrétne odporúčania.
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5.   KONEČNÉ VYTVRDNUTIE
BELZONY ®1391

V prípade potreby veľmi rýchleho použitia natretých
plôch môžu prídavné ohrievače vzduchu a účelné
využitie vytvoreného tepla v okolí natretých plôch skrátiť
čas potrebný na konečné vytvrdnutie až na 24 hodín.
Vtedy sa však musí dodržať určený čas ohrievania, aby sa
dosiahlo potrebné nahriatie.
Ako bezpečnostné opatrenie možno vykonať záverečnú
fyzickú kontrolu. Vezmeme do ruky kovový predmet
a preklepeme povrch náteru Belzona®1391. Každé
čiastočne stvrdnuté alebo nevytvrdnuté miesto náteru
vydá tupý zvuk, zatiaľ čo poriadne vytvrdnutý náter
Belzona®1391 vydá ostrý kovový zvuk. Ak máte
pochybnosti ohľadne konečného vytvrdnutia, držte sa
hesla: VIAC ČASU, LEPŠÍ VÝSLEDOK.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. DODATOČNÉ VYTVRDNUTIE
S CIEĽOM DOSIAHNUŤ
OPTIMÁLNU TEPELNÚ ODOLNOS Ť

Hoci je tepelná odolnosť Belzony®1391 pri normálnej
teplote dobrá, môže sa podstatne zvýšiť, ak sa zvýši
teplota počas tvrdnutia.
Tento postup je vhodné uplatniť pred uvedením natretého
zariadenia do prevádzky. Spočiatku sa zariadenie nechá
počas 24 hodín tvrdnúť pri okolitej teplote a následne sa
vystaví ďalšiemu vytvrdnutiu pri teplote +100°C počas 2-
24 hodín. Takýto postup by sa mal dodržiavať pri
každom nátere, ktorý bude ihneď po uvedení do
prevádzky vystavený horúcemu agresívnemu prostrediu.
Rovnako je možné zvoliť postup, pri ktorom sa náter
nechá vytvrdnúť pri okolitej teplote počas doby
vyznačenej v stĺpci „ponorenie v horúcej vode“ podľa
tabuľky a následne sa uvedie do prevádzky, pričom platí,
že každé prítomné teplo urýchli vytvrdnutie a zvýši
tepelnú odolnosť. Tento postup je vhodný pri náteroch,
pri ktorých sa prevádzkové teploty zvyšujú postupne
a nie razom.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPE ČNOSŤ
PRÁCE

Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu

SLOVCEM, spol. s r.o.
Sídlo: Duklianských hrdinov 651
 901 01 MALACKY
Telefón: 034/ 7722 917
Fax: 034/ 7723 438
IČO: 31410324
E-mail: belzona@slovcem.sk


