
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

Aplikujte len na štrukturované povrchy a nikdy nie
na drevené strešné izolácie, ak neboli oblepenkované.
Optimálne výsledky sa dajú dosiahnuť na suchých
povrchoch, ale je možné tolerovať aj vlhkosť

PÓROVÉ POVRCHY ( Strešná lepenka, asfalt, tehla,
betón a iné pórové a živicové povrchy )
Všetky povrchy musia byť čisté, pevné a suché.
Odstráňte všetky nečistoty, úlomky a zvyšky. Narežte
všetky vypukliny  (do tvaru hviezdy) a zrovnajte ich
vodorovne s povrchom. Na syntetických, roztápajúcich sa
živiciach otestujte priľnavosť najprv na malom priestore.

NEPÓROVÉ POVRCHY
Odmastite galvanizovanú oceľ a sklo Belzonou®9111
(Čistič / Odmasťovač) alebo iným účinným čističom,
ktorý nezanecháva zvyšky, napr. metyl etyl ketón (MEK).
Okartáčujte kovové povrchy a potom vybrúste hrubším
brusným plátom. Pozametajte zvyšky a potom opäť

odmastite.
-Belzonu®3121 aplikujte čo najskôr po príprave povrchu.
Dôkladne prebrúste akrylovú vrstvu, aby vznikol
zdrsnený povrch.

2.  MIEŠANIE REAKTÍVNYCH
KOMPONENTOV

Dôkladne rozmiešajte komponenty základu a tvrdidla
pred ich použitím.

a) Pridajte obsah plechovice tvrdidla do plechovice
základu, presvedčte sa, či ste ju dokonale
vyprázdnili.

b) Miešajte, kým nedosiahnete rovnomernú farbu
c) Od začatia miešania Belzony®3121 musia byť

dodržané následovné časy:
  

Teplota
materiálu

32°F (0°C) 50°F (10°C) 68°F (20°C)

Použiť
materiál v
čase

110 minút 30 minút 15 minút

Ak je strešný povrch studený, použitie Belzony®3121
môže byť predĺžené okamžitým nanesením materiálu po
rozmiešaní. Alebo je možné udržať Belzonu®3121 –

základ a tvrdidlo chladnými, miešaním v studenej
nádobe.
Poznámka:
Pre miešanie malého množstva použite:
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 3,5 : 1
Váhový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 2,7 : 1

3. APLIKÁCIA BELZONY ®3121

Odstráňte vodu a vysušte povrch. Aplikujte
Belzonu®3121 ako dvojvrstvový systém, armovanie
zrealizujte v prvej vrstve.
a) Aplikujte prvú vrstvu na vopred pripravený povrch

v rámci vymedzeného priestoru.
b) Okamžite aplikujte Belzonu®9331 (MR7 armovacia

vrstva) priamo z rolky vláknitou stranou dole.
Pripojte koniec vrstvy na Belzonu®3121, odrolujte
presnú dĺžku a odrežte.

c) Starostlivo uložte Belzonu®9331, aby ste zaručili
nepremokanie, pozor na zhyby, vzduchové bubliny.
Najlepšie nám pomôže suchá štetka.

d) V prípade prečnievania niektorých bodov, pripojte
pásik Belzona®3121 na okraj Belzony®9331 tak,
aby prečnieval. Aplikujte druhú dĺžku
Belzony®9331 tak, že prečnieva najmenej o 12,5
mm. Uložte ju tak, ako je to popísané v bode c).

e) Aplikujte druhú vrstvu Belzony®3121 hneď, ako je
to možné, bez toho, že by ste porušili prvú vrstvu.

Teplota
podkladu

0°C 10°C 20°C 25°C 30°C

Max. čas
vrstvenia

24
hodín

18
hodín

8
hodín

2
hod.

1
hod.

   Ak sa náhodou prekročí čas vrstvenia, upravte povrch
Belzonou®3921 (GCS), nechajte vyschnúť najmenej 4
hodiny, nie viac ako 2 dni, aplikujte druhú vrstvu
Belzony®3121.
Poznámka:
1. Belzona®3921 je dvojzložkový materiál. Miešajte

základ, kým nebude mať rovnomernú konzistenciu,
pridajte tvrdidlo, miešajte, kým nezískajú
rovnomernú farbu. Pre miešanie malého množstva
odporúčame spojiť základ s tvrdidlom v objemovom
pomere 5:2. Výťažnosť by nemala presiahnuť 7,4 m2

na 1 kg.
2. Nástroje musia byť hneď po ukončení miešania

očistené Belzona®9111 alebo inými rozpúšťadlami.
Štetky treba očistiť Belzona®9121, MEK, acetónom
alebo celulózovým riedidlom.

3121
( MR7 )



4. DOKONČENIE
MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Belzona®3121 je rezistentná na vodu hneď po aplikácii,
ale max. priľnavosť a dobré mechanické vlastnosti
získava až po:

Teplota
okolia

20°C 10°C 0°C

Čas získania
vlastností

7 dní 15 dní 30 dní

5. AKTIVÁCIA MATERIÁLU

Aktivácia Belzony®3121 je možná kedykoľvek.
Odstráňte nečistoty z povrchu vodou a jemným
prebrúsením. Povrch vysušte, potom aplikujte
Belzonu®3921 a Belzonu®3121, ako je to popísané
v časti 3 (e) alebo Belzonu®3111 (ohybnú membránu).
Ak aplikujete Belzonu®3121 na už pred časom
aplikovanú Belzonu®3111, odstráňte všetky nečistoty
a aplikujte Belzonu®3921 pred aplikáciou Belzony®3121.
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6. PLOŠNÁ VÝDATNOSŤ

Teoretická výdatnosť pre jednu vrstvu: 2,0 m2 / 1 liter pri
hrúbke 0,38 mm.
Prakticky v m2:

Podklad 1. vrstva 2. vrstva
Minerálna plsť
Hladká lepenka
Asfalt
Netrieskový materiál
Hladký betón
Hrubý betón
Azbest
Kovy, plasty
Sklo

1,2 m2

1,9 m2

1,9 m2

0,95 m2

1,7 m2

1,2 m2

1,7 m2

1,9 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2

1,7 m2

2,0 m2

1,9 m2

2,0 m2

2,0 m2

2,0 m2
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ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPE ČNOSŤ PRÁCE
Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu
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