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NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 

 
1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO  
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA 
 
Produkt  Belzona®1212 je tolerantný k príprave  povrchu, ale aj 
tak odporúčame, aby sa povrch pripravil najlepšie ako sa dá. 
Ako minimum, by mal byť povrch čistý a pevný. Najlepšie je 
povrch očistiť otryskaním, vytvorením rýh alebo brúsením. 
 
Doporučená minimálna akosť povrchu: 
Očistite elektrickým náradím tak, aby ste dosiahli minimálne 
hodnotu SSPC-SP 11 čistého kovu resp. čistotu povrchu podľa 
ISO 8501-1 St3 alebo SIS 055900 St3. 
 

2. MIEŠANIE ZLOŽIEK   
 
Presuňte požadované množstvo materiálu na Belzona®  
pracovnú dosku alebo na podobnú plochu. Miešajte dôkladne 
s plastickou špachtľou tak, aby ste dosiahli rovnorodý materiál 
bez farebných prúžkov. 
 
1. MIEŠANIE MALÉHO MNOŽSTVA 
Pre miešanie malého množstva použite: 
Základ : Tužidlo = 1 : 1  podľa objemu 
Základ : Tužidlo = 5 : 6  podľa hmotnosti 
 
2. MIEŠANIE PRI NÍZKEJ TEPLOTE 
Na zlepšenie miešania pri teplote pod 10°C, ohrejte nádoby na 
teplotu + 20 až 40°C. 
 
3. PRACOVNÝ ČAS 
Od začiatku miešania produktu Belzona®1212 je potreba ho 
použiť v nasledovnom čase 
 

Teplota okolia Pracovný čas 
5°C 20 minút 
10°C 16 minút 
20°C 9 minút 
30°C 6 minút 
40°C 4 minúty 

 
4. HUSTOTA  ZMIEŠANÉHO MATERIÁLU 
212 cm3 na 450 g  balenia t.j.  471 cm3/kg 
 

3. NANÁŠANIE PRODUKTU  
 

a) Vhodným predmetom (umelohmotnou špachtľou) naneste 
zmiešaný produkt Belzona®1212  priamo na pripravený 
povrch  

b) Jemne vtlačte materiál do všetkých prasklín, odstráňte 
zachytený vzduch a zabezpečte maximálny kontakt 
produktu s povrchom 

c) Na väčšie praskliny, medzery a diery zapracujte aj  
tkaninu Belzona®9341 

d) Upravte do potrebného tvaru a nechajte vytvrdnúť. 
V prípade potreby strojovo obrobte 

 
ČISTENIE 
Miešacie a nanášacie pomôcky je potrebné po použití okamžite 
vyčistiť pomocou čističa Belzona®9111 (Cleaner/Degreaser), 
Belzona®9121 alebo iného efektívneho rozpúšťadla napr. MEK 
alebo acetónu 
 

4. DOKONČENIE 
  MOLEKULÁRNEJ REAKCIE 
 
Nechajte produkt Belzona®1212 vytvrdnúť tak, ako to udáva 
tabuľka nižšie, pretože iba potom je produkt schopný odolávať 
podmienkam uvedeným v tabuľke. 

 
Teplota 
okolia 

Obrobi -
teľné 

Ľahké 
zaťaženie 

Plné 
zaťaženie 

Kontakt     
s vodou 

5°C 2,5 hod. 5 hod. 16 hod. 3,25 dňa 
10°C 2 hod. 4 hod. 12 hod. 2,5 dňa 
20°C 40 min. 90 min. 8 hod. 24 hod. 
30°C 30 min. 60 min. 5 hod. 16 hod. 
40°C 20 min. 30 min. 2,5 hod.  

 
Tieto časy platia pre hrúbku asi 6 mm a budú krátené pre 
hrubšiu vrstvu a predĺžené pre tenšiu. 
 
DODATOČNÉ VYTVRDZOVANIE 
Mechanické vlastnosti, tepelná a chemická odolnosť produktu 
Belzona®1212 môžu byť vylepšené dodatočným tepelným 
vytvrdzovaním. 
Ak už produkt dosiahol čas pre podmienku „Obrobiteľné“, môže 
sa ohriať na teplotu medzi + 50 až 100°C po dobu 1 až 2 hodiny 
pomocou vzduchových ohrievačov, tepelných lámp a pod. 
 

5. NANÁŠANIE ĎALŠEJ VRSTVY 
PRODUKTU BELZONA® 1212 
 
Tam, kde je to potrebné, môže byť nanesená ďalšia vrstva tak 
rýchlo, ako sa dá.  Príznačné pre teplotu 20°C je, že druhá vrstva 
môže byť nanášaná do 8 hodín bez nejakej úpravy vrchnej 
vrstvy produktu Belzona®1212. 
Ak sa hore uvedený čas prekročí, povrch produktu 
Belzona®1212 je potrebné zdrsniť alebo zľahka pretryskať a až 
potom naniesť ďalšiu vrstvu produktu Belzona®1212. 
 

 
 

 

Belzona 1212  
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Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR: 
 

 spol. s r.o. 
 
Duklianskych hrdinov 651,  901 01  Malacky 

  
 
 
 
 
 

 
 
ISO 9001 : 2008 
Q 09335 
ISO 14001 : 2004 
EMS 509612 

Telefón:        
E mail:         
Web:           

034/ 772 2917    
belzona@slovcem.sk 
www.slovcem.sk 

Vyrobené podľa noriem ISO 9000 
Registrovaný systém manažmentu 
kvality 

INFORMÁCIE PRE ZDRAVIE A BEZPE ČNOSŤ 
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete. 

   

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších 
vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať 
spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nepreberáme 
žiadnu zodpovednosť za poplatky za poistenie, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu.  Máme zodpovednosť, ak nejaká 
môže byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprislúchajú. 

 


