
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

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

Pomocou metly odstráňte znečistenie a odmastite povrch
handričkou namočenou v prípravku Belzona 9111
(Cleaner/Degreaser), alebo iným účinným
odmasťovačom, ktorý nezanecháva stopy, napr. metyl
etyl keton (MEK)

(i)  Ocelové povrchy
a) Vyberte taký brusný materiál, ktorý zaistí

nezbytný štandart čistoty a minimálnu hĺbku
profilu 75 mikrónov. Betón musí mať zdravú
štruktúru s povrchom bez výkvetu, oleja
a iného znečistenia. Musí byť mechanicky
upravený tak, aby bolo vidno kamenivo.

b) Opieskujte kovový povrch až na následujúci
štandart čistoty :
ISO 8501-1 Sa 2½ veľmi dôkladné
opieskovanie

        Americký štandart blízko ideálny konečnej
        úprave SSPC SP 10     
        Švédsky štandart Sa 2½ SIS 05 5900
c) Po opieskovaní by mal byť kovový povrch

pokrytý pred tým, kým zoxiduje.
(ii)  Sklenené povrchy

Zdrsnite sklenený povrch opieskováním alebo
obrúsením. Potom znovu povrch očistite
a odmastite pomocou Belzona 9111 alebo iným
obdobným prípravkom.

(iii)  Betónové povrchy
              Mechanicky oškrábajte alebo opieskujte, tak
              aby bol odstránený existujúci náter, výkvet,
              vydrolený betón, s cieľom získať hrubý betón
              s obnaženým kamenivom.

Aktivácia povrchu
Pridajte celý obsah tvrdidla Belzona 4911(Magma TX
Conditioner, aktivátor povrchu) do základnej zložky
Belzona 4911 a dôkladne zmiešajte. Ihneď natrite
aktivátorom plochu, na ktorú má byť aplikovaný materiál
Belzona 4301. Neprekračujte výdatnosť balenia 1,1m².
Dobre votrite aktivátor Belzona 4911 do povrchu
pomocou tvrdého štetca. Aktivovanie a nanášanie ďalšej
vrstvy musí byť prevedené behom časov uvedených v
tabuľke.

Teplota
okolia

Čas použitia
po miešaní

Minim. čas
nanášania

Maxim. čas
nanášania

15 °C 55 minút Aplikácia je 6 hodín
20°C 45 minút možná 6 hodín
25°C 32 minút hneď po 6 hodín
30°C 20 minút úprave 6 hodín

Ak bol prekročený maximálny čas, je potrebné povrch
Belzona 4911 obrúsiť a naniesť čerstvú vrstvu Belzona
4911.

Na miesta na ktoré by materiál Belzona 4301 nemal
priľnúť, naneste tenkú vrstvu Belzona 9411(Release
Agent - separátor), nechajte ju 15-20 minút vyschnúť

pred pokračovaním.

2. SPÁJANIE REAKTÍVNYCH
KOMPONENTOV

Pridajte obsah Belzona 4301 tvrdidla do základu.
Dôkladne premiešajte, kým nevznikne homogenná
jednofarebná hmota bez šmúh.

POZNÁMKY:
1. MIEŠANIE PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

Aby sa nám hmota ľahšie miešala, ak je teplota
nižšia ako 5°C, zohrejte základ a tvrdidlo ešte
v obaloch na teplotu 20-25°C.

2. ČAS POUŽITIA
Od začiatku miešania musí byť Belzona 4301
použitá v následujúcich limitoch:

Teplota 15°C 25°C 30°C
spotrebovať
do

35 min 25 min 15 min

3. MIEŠANIE MENŠIEHO MNOŽSTVA
        Pre miešanie malého množstva
Belzona 4301 použite:
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 3 : 1
Váhový pomer:
Základ . Tvrdidlo = 3,1 : 1

4. OBJEM BELZONA 4311 PO ZMIEŠANÍ
720 cm³ na 1 kg

4301
( MAGMA CR HI-BULD )



3.APLIKÁCIA MATERIÁLU
BELZONA 4301

a) Materiál Belzona 4301 je možno použiť všade tam,
kde je teplota v rozmedzí 15°C- 30°C.Pod 15°C
materiál môže byť príliš tvrdý pre premiešanie
a aplikáciu, a nad 30°C materiál môže byť príliš
tekutý  a bude mať krátku dobu spotrebovania.

Venujte pozornosť časom tvrdnutia uvedených
nižšie. Pod 15°C sa časy značne predĺžia a preto je
potrebné použiť zdroj tepla, ktorý sa použije pre
úplné vytvrdnutie.

b)     Aplikujte materiál Belzona 4301 priamo na
        pripravený povrch pomocou plastového aplikátoru.

c)     Dôkladne zatrite všetky praskliny, vytlačte
        vzduchové bubliny a zaistite maximálny kontakt
        s povrchom.

d)    Vytvarujte materiál Belzona 4301 na správny tvar
       pomocou plastikového aplikátoru  alebo nechajte
       vytvrdnúť a potom mechanicky opracujte.

e)    Pokiaľ je potrebné, naneste ďalšiu vrstvu materiálu
       Belzona 4311 (Magma CR1) čo najrýchlejšie bez
       porušenia náteru Belzona 4301.

      Pokiaľ  nanášanie ďalšej vrstvy prebehne do 4 hodín
      od  nanesenie vrstvy prvej, nie je potrebné
      opravovaný povrch znovu pripravovať. Po vypršaní
      maximálnej doby pre nanesenie ďalšej vrstvy je
      potrebné zdrsniť povrch materiálu Belzona 4301
      pred aplikáciou materiálu Belzona 4311.
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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

Belzona 4301  nechajte tvrdnúť podľa následujúcich
inštrukcií:

Premávka
chodcov

Ľahké
zaťaženie

Chemická
rezistencia

15°C
20°C
25°C
30°C

16 hodín
12 hodín
8 hodín
6 hodín

48 hodín
36 hodín
24 hodín
20 hodín

14 dní
7 dní
6 dní
5 dní

Pre tvrdnutie pri teplote nižšej ako 15°C sa schopnosť
chemickej rezistencie znižuje.

5. URÝCHLENIE TVRDNUTIA
PRE DOSIAHNUTIE
OPTIMÁLNEJ CHEMICKEJ
REZISTENCIE

Nechajte Belzona 4301 tvrdnúť 12 hodín pri teplote
20°C, potom urychlite tvrdnutie teplotou 80°C na 4
hodiny, aby ste dosiahli vlastnosti maximálnej chemickej
rezistencie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Neaplikovať ak:
• Teplota je menšia ako 150C 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.

ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPE ČNOSŤ
PRÁCE

Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu

SLOVCEM, spol. s r.o.                                         IČO: 31410324
Sídlo:     Duklianských hrdinov 651
                901 01   MALACKY                          Tel: 034/772 2917
E-mail:   belzona@slovcem.sk Fax:034/772 3438


