
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

Aplikujte len na štrukturované povrchy
a) Odstráňte voľné častice a úlomky do hĺbky 6 mm

alebo aj viac, pozametajte plochu.
b) Všetky povrchy musia byť vyčistené, vysušené

a pevné. Odstráňte z asfaltu všetky vypukliny
a výbežky. Miesta, kde je mach, lišajník a iná
vegetácia, očistite fungicídnym roztokom (napr.
Nuodex), postupujte podľa návodu, aby ste
odstránili všetky zárodočné bunky.

c) Odmastite galvanizovanú oceľ alebo sklo
Belzonou®9111, alebo inými účinnými čističmi,
ktoré nezanechávajú zbytky, napr. metyl etyl ketón
(MEK ). Všetky nepórovité povrchy omyte jemným
čistiacim prostriedkom a nechajte vyschnúť pred
začiatkom aplikácie.

i)  Strešná lepenková krytina, asfalt, tehla, betón
a iné pórovité alebo živicové povrchy

Upravte Belzonou®3911 ( Belzona PSC povrchový
kondicionér). Dobre potraste a potom naneste
Belzonu®3911 na povrch. Nechajte uschnúť (30 minút –
4 hodiny, to závisí od počasia) predtým, než začnete
aplikovať Belzonu®3111. Za žiadnych okolností nesmie
zostať Belzona®3911 dlhšie ako 2 dni bez
aplikácieBelzony®3111. ( ak je prekročený tento čas, je
potom potrebné znovu použiť kondicionér pred
aplikáciou Belzony®3111 ).

ii) Sklo, bridlica, olovo, meď, hliník, a iné nepórovité
povrchy, okrem plexiskla a iných plastov
Najprv upravte Belzonu®3921 (Belzona GSC
kondicionér), ktorý sa skladá z 2 častí – základ
a vytvrdzovač. Rozmiešajte obsah plechovice základu, až
kým je hladký, potom pridajte všetok obsah plechovice
tvrdidla. Miešajte, kým nie je hmota hladká
a rovnomernej farby. Rozmiešaný materiál použite do 48
hodín, po tomto čase začne tvrdnúť. Ak chcete zmiešať
menšie množstvo použite:
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 5 : 2

Dobre naneste Belzonu®3921 na povrch, nevybiehajte
mimo určeného miesta. Nechajte schnúť najmenej 4
hodiny, nie viac ako 2 dni. Naneste Belzonu®3111.

iii)  Aktivácia už nanesenej Belzony®3111.
Poumývajte povrch od všetkých nečistôt,
aplikujte kondicionér Belzona®3921 a potom
Belzonu®3111.

iv) Všetko náradie hneď po práci očistite vhodným
rozpúšťadlom Belzona®9121, MEK,
acetónom, alebo celuloidovým riedidlom.

2. APLIKÁCIA BELZONA ®3111

Pri oprave strojov, odkvapových žľabov, špár, chodníkov
a nestabilných strešných povrchov (minerálna lepenka,
asfalt, živicové materiály), miest so stojacou vodou je
potrebné použiť plne vystužený dvojvrstvový systém. Na
naklonené a stabilné strešné povrchy, chodníky, kde stojí
voda je možné použiť dvojvrstvový alebo aj
jednovrstvový nevystužený systém.

a) Rozostrite Belzona®9311 (armovacia tkanina) cez
vopred pripravené miesto. Veľmi kvalitnou štetkou
s jemnými štetinami aplikujte Belzona®3111 cez
vrstvu Belzona®9311. Nanášajte rovnomerne, aby
ste zaručili nepresakovanie a zarovnajte všetky
možné ryhy a nerovnosti na podkladovej
Belzona®9311. Nevybiehajte mimo miesta opravy.
Nechajte dobre vyschnúť (2 - 4 hodiny).
Miesta, ktoré sú vystavené vplyvu stojacej vody,
musia schnúť aspoň 24 hodín. V žiadnom prípade
však nesmie ubehnúť viac ako 5 dní, kým nanesiete
druhú vrstvu. Ak sa to tak stane, pred aplikáciou
druhej vrstvy Belzona®3111, treba ošetriť povrch
Belzonou®3921.

b) Aplikujte druhú vrstvu Belzona®3111, povrch
hladko vypracujte, nenechajte ani najmenšie
nerovnosti a ryhy, nevybiehajte z vyhradeného
miesta.

c) Štetky okamžite očistite studenou vodou.
d) Ak náhodou po aplikácii druhej vrstvy do 24 hodín

bude pršať a voda zostane na povrchu, hneď ju
utrite, aby ste minimalizovali možnosť vzniku
bublín medzi dvoma vrstvami. Ak predsa len
vzniknú, starostlivo všetky vypukliny odstráňte
a postihnuté miesta opravte aplikovaním dvoch
vrstiev vyztužovacieho systému, ako je to podrobne
popísané vyššie.

POZNÁMKY:
1. Paralelné spojenia a pukliny
Použite umelú adhéznu pásku, aby ste spojili paralelne
ryhy pri odkvapovom žľabe a pukliny na rovnej streche

3111
( FLEXIBLE MEMBRANE )

NEAPLIKUJTE AK:
i) Hrozí možnosť snehu, dažďa, hmly alebo mrazu
j) Ak je povrchová teplota okolo 5°C a klesá alebo

relatívna vlhkosť prevyšuje 80%
k) Hrozí kombinácia vysokej vlhkosti a nízkej teploty
l) Ak by mohla nastať jedna z vyššie uvedených

podmienok v priebehu 45 minút



alebo iné nerovnosti. Pásku aplikujte na upravený povrch
a uistite sa, či je dobre pritlačená.

2. Čas vysúšania
Za dobrých podmienok bude Belzona®3111 rezistentná
voči vode už 30 minút po aplikácii. Pri studenom
a vlhkom počasí sa tento čas predlžuje.

3. Riedenie
Je možné, že pri teplom a veternom počasí bude potrebné
riediť. Do Belzony®3111 pridajte čistú vodu – max. 5%
z objemu. Belzona®3911 a Belzona®3921 môžu byť
zriedené pridaním 10% objemu Belzony®9121.
Iná možná alternatíva za veľmi suchých podmienok je
namočiťBelzonu®9311 do vedra s čistou vodou pred jej
rozotrením.
Aby sme zabránili vytvoreniu tvrdej kože na
Belzona®3111 počas suchých podmienok, môžeme
potrieť upravovaný povrch filmom vody.

4. Nerovný povrch
Ak ste objavili nerovnosti v záverečnej fáze práce,
vyrovnajte povrch jemnými ťahmi čistou, vlhkou,
mäkkou štetkou.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PLOŠNÁ VÝDATNOSŤ

Teoreticky
Belzona®3911 – 10,2 m2 / 1 liter pri hrúbke vrstvy 0,025
mm
Belzona®3921  - 8,4 m2 / 1 liter pri hrúbke vrstvy 0,025
mm
Belzona®3111, 1. vrstva – 2,1 m2 / 1 liter pri hrúbke 0,25
mm
Belzona®3111, 2. vrstva – 3,2 m2 / 1 liter pri hrúbke 0,15
mm

KONDICIONÉR BELZONA ®3111
Belzona®

3911 / L
Belzona®

3921 / kg
1.

vrstva
2.

vrstva
Azbestocemen
t-nový

9,3 1,9 3,0

Azbestocemen
t-starý

4,6 1,5 3,0

Plast/drevo 7,0 1,7 3,0
Betón/tehla 4,2 1,3 3,0
Škvárbetón 2,3 1,0 2,0
Asfalt 9,3 1,9 3,0
Lepenka 7,0 1,9 3,0
Minerálna
plsť

4,2 1,3 3,0

Netrieskový
mater

2,3 1,3 3,0

Drevo 4,6 1,3 3,0
Kov 7,4 1,9 3,0
Bridlica 4,6 1,1 2,2
Galvan. oceľ 6,5 1,9 3,0
Neželez. kovy 7,4 1,9 3,0
Železo alebo
oceľ

5,6 1,9 3,0

Povrchovanie
Belzonou 3111

7,4 1,9 3,0

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.
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