
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE DOKONALÉHO
SPOJENIA S POVRCHOM

i) KOVOVÉ POVRCHY

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

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 výhradne ostrohranné brusivo.

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 a po otryskaní nechajte
povrch 24 hod. v kľude, aby mohli soli a iné látky
vystúpiť na povrch. Po 24 hodinách opláchnite povrch
vodou a následne ho otryskajte. Tento proces opakujte
dovtedy, pokiaľ kompletne neodstránite kontamináciu
povrchu soľou.

ii)  POVRCHY REKONŠTRUOVANÉ
BELZONOU ®1311 (Ceramic R-Metal)

a)    Pokiaľ povlakovanie prebehne do 2 hodín od
       nanesenia Belzona®1311, nie je potrebná žiadna
       príprava povrchu
b)    Pokiaľ uplynulo viac ako 2 hodiny, je nutné povrch
       Belzona®1311  pred nanesením Belzona®1392
        zdrsniť tryskaním.

2. MIEŠANIE ZLOŽIEK

Obsah nádoby dôkladne zmiešajte s tvrdidlom. Miešajte
dôkladne, kým  nedosiahnete jednotnú jednofarebnú
hmotu.
POZNÁMKY:
1. Teplota pri aplikácií
Belzona®1392 by nemala byť aplikovaná pri  teplotách
pod 15°C
2. Doba spracovateľnosti
Namiešaný materiál Belzona® 1392 sa musí spotrebovať
behom doby uvedenej v tabuľke. Tá sa počíta od začiatku
miešania obidvoch zložiek.
Teplota 15°C 20ºC 30ºC
Materiál
použiť do

45minút 35 minút 20 minút

3. Miešanie malého množstva
Pre miešanie malého množstva Belzona®1392 použite:

Váhový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 20 : 1

4. OBJEM BELZONA ® 1392 PO ZMIEŠANÍ
439 cm3 na 1 kg

3. APLIKÁCIA BELZONY ®1392

VYTVORENIE HOMOGENNÉHO POVLAKU
a) Vytvorte povlak behom jednej operácie - bez

prerušovania a prestávok
b) V oblasti, ktorá má byť pokrytá pripraveným

množstvom zmiešanej Belzony®1392, natrite najprv
hrany, rohy, zvary.... Pomocou štetca alebo
aplikátora vytvorte najprv tenkú vrstvu
Belzona®1392 (tým zabránite vytvoreniu bublín na

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Neaplikovať ak:
• Teplota je nižšia ako 15°C 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.

1392 (CERAMIC HT2)



povlaku a podklade) a až potom vytvorte predpísanú
vrstvu na celej oblasti, ktorá má byť pokrytá daným
množstvom Belzona®1392.

c) Pomocou mierky hrúbky vrstvy pravidelne
kontrolujte, či vytvárate vrstvu s predpísanou
hrúbkou.

d) Aplikáciu ukončite štetcom, aby ste dosiahli
rovnomerné pokrytie

e) Vhodné osvetlenie Vám umožní minimalizovať
výskyt závad.

KONTROLA
a) Ihneď po spotrebovaní pripraveného množstva

Belzona®1392 vizuálne skontrolujte vytvorený
povlak a opravte štetcom všetky závady (dierky,
bubliny,...)

b) Po dokončení celej aplikácie a po vytvrdnutí
povrchu, preveďte dôkladnú vizuálnu kontrolu
s cieľom odhaliť všetky dierky, nenatreté miesta
a mechanické vady.

c) Ako pomocný prostriedok pri kontrole povlaku
môžete použiť test mokrou špongiou. Dbajte pritom
na to, aby povrch bol dôkladne navlhčený. Lepšie
zvlhčenie plochy môžete dosiahnuť, keď do vody
pridáte prísady zvyšujúce jej máčavosť ( napr.
čistiace prostriedky).Nikdy neprevádzajte iskrovú
skúšku s použitím vysokého napätia.

OPRAVY
Všetky nenatreté miesta, dierky alebo mechanické
poškodenia zdrsnite ľahkým otrieskaním alebo brúsením
tak, aby povrch mal „ zmrznutý“ vzhľad. Potom preveďte
opravu vyššie uvedeným spôsobom.

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® 1392 tuhnúť podľa podmienok
uvedených nižšie.

Teplota Obrábanie
alebo ľahké
zaťaženie

Ponorenie do
studenej vody

Ponorenie
v horúcej

vode*)

15°C
20°C
30°C

16 hodín
8  hodín
4  hodiny

4 dni
2,5 dňa
2 dni

7 dní
5 dní
3 dni

*) V niektorých situáciach, väčšinou keď je povrch
chemicky zaťažovaný, je vhodné previesť pred
nasadením povlakovaného dielu nútené vytvrdzovanie.
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POZNÁMKY:
Behom vytvrdzovania by teplota nemala klesnúť pod
15°C.
Vytvrdenie je možné urýchliť zohriatím povlaku
pomocou teplovzdušných ohrievačov. Týmto spôsobom
môžete skrátiť dobu potrebnú na vytvrdnutie až na 24
hodín.(Je pritom potrebné uzatvoriť zohrievaný diel
napríklad vhodným stanom a vziať do úvahy dobu
potrebnú k zohriatiu základného materiálu).

5. KONTROLA VYTVRDNUTIA

Vytvrdnutie materiálu skontrolovať poklopaním povlaku
vhodným kovovým predmetom. Nevytvrdnuté miesta
budú vydávať dutý zvuk, zatiaľ čo plne vytvrdnutý
povlak bude pri poklopávaní vydávať kovový tón.
Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, NERISKUJTE
A NECHAJTE POVLAKU VIAC ČASU NA
KONEČNÉ VYTVRDNUTIE.

6. NÚTENÉ VYTVRDZOVANIE

Aj keď je tepelná odolnosť Belzony®1392 vytvrdnutej pri
izbovej teplote dobrá, môže byť táto odolnosť podstatne
zvýšená zvýšením vytvrdzovacej teploty. Nútené
vytvrdzovanie by malo byť použité vždy, keď sa očakáva
okamžité nasadenie povlaku v horúcom a agresívnom
prostredí.
POSTUP:
Nechajte povlak najprv vytvrdnúť po dobu 24 hod. pri
izbovej teplote. Potom zohrejte povlakovaný diel na
teplotu 100°C na dobu 2-24 hodín.
ALTERNATÍVNY POSTUP:
Nechajte povlak vytvrdiť na dobu uvedenú v tabuľke
v časti 4 (stĺpec „ponorenie v horúcej vode“) a potom ho
nasaďte do prevádzky. Zvýšená teplota pri prevádzke
spôsobí ďalšie vytvrdnutie materiálu a zvýši tepelnú
odolnosť. Táto metóda je vhodná v prípade, keď sa
očakáva postupné zvyšovanie teploty pri prevádzke pred
dosiahnutím konečnej prevádzkovej teploty.
    

ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE
A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Prečítajte si priložené Bezpečnostné katalógové
listy materiálu

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.

SLOVCEM spol. s r.o.
Sídlo:    Duklianských hrdinov 651
901 01   MALACKY
IČO:     31410324
Telefón : 034 / 7722 917,  fax: 034 / 7723 438
Číslo bank. účtu: 2625455899/1100
E-mail:   belzona@slovcem.sk


