
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO
SPOJENIA

Aplikujte len na čisté, hladké, suché a dobre
zdrsnené povrchy.

a) Očistite voľné kontaminácie a nečistoty handričkou
navlhčenou Belzonou®9111 alebo iným efektívnym
čističom, ktorý nezanecháva po sebe zvyšky, napr.
MEK.

b) (i)    Betónové povrchy
                Povrch obrúste mechanicky od všetkých
                nerovností a nečistôt

(ii)    Dlaždice
        Povrch očistite silným prúdom vzduchu
(iii)   Drevo
        Povrch zdrsnite
(iv)  Oceľové povrchy

Povrch očistite silným prúdom vzduchu,
použite ostrohranné brusivo, aby ste dosiahli
čistý povrch s minimálnou hĺbkou profilu 3mil.
(75 mikrónov). Po očistení treba naniesť
povrchovú vrstvu skôr, ako začne korodovať.

c) Opäť povrch pozametajte a potrite Belzonou®9111

2. PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA
POVRCHU

Po príprave povrchu si pripravte ochrannú protišmykovú
pásku, podľa toho, ako ju budete chcieť upevniť. Môžete
ju upevniť do tvaru pásov, štvorcov alebo vlnoviek.

3. SPÁJANIE REAKTÍVNYCH
KOMPONENTOV

Pozn: Nezačínajte miešať Belzonu®4411, kým nemáte
pripravené všetky povrchy a nemáta hotovú ochrannú
protišmykovú pásku.
a) Dajte si ¼ obsahu Belzony®4411 tvrdidla (solidifier)

do Belzony®4411 základu (base).
b) Miešajte, pokiaľ nevznikne hladká konzistencia
c) Pridajte zvyšok tvrdidla a dôkladne premiešajte
Poznámka:
1. Miešanie pri nízkych teplotách
Ak je teplota pod 5°C, zohrejte základ a tvrdidlo na
teplotu 20°C –25°C.

2. Čas použitia materiálu
Od začatia miešania musí byť Belzona®4411, použitá
v limitoch:

Teplota 5°C 15°C 25°C 30°C
Čas

použitia 60 minút 40 minút 30 minút 25 minút

Za predpokladu, že povrch, ktorý ošetrujeme, bude
studený, je možné predĺžiť čas Belzony®4411 tým, že
vylejeme vymiešaný materiál na povrch a potom ho
rozotierame do požadovanej hrúbky.

Alebo, ak sa vyskytnú počas práce problémy, ktoré by
mohli narušiť plynulosť práce, je treba aplikáciu rozdeliť
do viacero fáz.

3. Miešanie menšieho množstva Belzony®4411
Použite:
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 2 : 1
Váhový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 2,5 : 1

4. Objemová kapacita vymiešanej Belzony®4411
713,4 cm3 na 800g materiálu

4. APLIKÁCIA BELZONY ®4411

a) Naneste  Belzonu®4411 hneď na pripravený povrch
tvrdou štetkou alebo plastikovým aplikátorom
v hrúbke 300 – 500 µ, v závislosti na type
Aggregátu (viď pozn. 4). Belzonu®4411 nanášajte
na miesta medzi ochrannou páskou.

b) Okamžite naneste vybraný Belzona®Aggregate na
nezatvrdnutú Belzonu®4411 v požadovanej hustote.

c) Pritlačte Belzona®Aggregate na Belzonu®4411
dreveným blokom

4411
(GRANOGRIP)

Na dosiahnutie najlepších
výsledkov

Neaplikovať ak:
• Teplota je nižšia ako 50C 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



d) Ľahko pozametajte systém štetkou, aby ste odstránili
zvyšný Aggregate, ktorý môžete opäť použiť.

e) Hneď odstráňte ochrannú pásku, aby ste zachovali
požadovaný tvar povrchu.

Poznámky:
1. Farba
Belzona®4411 je dostupná v troch farbách – šedej,
bezpečnostnej žltej a bezpečnostnej červenej.

2.  Výber vhodného stupňa Belzona®Aggregate
Na staveniskách použite Belzonu®9211. Na chodníkoch
použite Belzonu®9221. Belzonu®9221 použite aj vtedy,
ak ste zvolili farbu Belzony®4411 žltú alebo červenú.
Dve balenia Aggregatu na jedno balenie Belzony®4411
zabezpečia silne exponovaný povrch.

3. Povrchová výdatnosť
800g zmesi by malo pokryť:

Belzona
Aggregate

Hrúbka Nepórové
povrchy

Pórové
povrchy

Belzona®9211
Belzona®9221

375 - 500µ
300 - 375µ

1,6 m2

1,9 m2
1,3 m2

1,5 m2

4. Aplikácia na vlhké povrchy
Vlhké povrchy znížia adhéziu Belzony®4411 približne o
25%. Aby sme sa vyhli presakovaniu vlhkosti na povrch,
musíme aplikáciu urobiť v pásoch alebo štvorcoch.
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5. Čistenie
Nástroje na miešanie by mali byť očistené hneď po
použití Belzonou®9111 alebo iným efektívnym
rozpúšťadlom napr. MEK. Štetky, striekacie pištole,
spray a iné vybavenie by mali byť očistené vhodným
rozpúšťadlom, ako napr. Belzonou®9121, MEK,
acetónom alebo celulózovým riedidlom.

5.  UKONČENIE
MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Nechajte Belzonu®4411 tvrdnúť podľa následovných
inštrukcií:

Chodníky
(bez

chemického
kontaktu)

Cesty
(bez

chemického
kontaktu)

Chemický
kontakt

5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C

24 hodín
15 hodín
9 hodín
6 hodín
4 hodiny
3 hodiny

4 dni
3 dni
2 dni

11/2 dňa
24 hodín
12 hodín

10 dní
8 dní
6 dní
4 dni
3 dni
2 dni

6. OBALENIE AGGREGATU

Vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné tolerovať
drobné čiastočky, môže byť Aggregat včlenený do
Belzony®4411.
Testy potvrdili, že zmiešaním jedného Aggregatu
s dvoma Belzonami®4411 sa vytvorí Aggregat pevne
obalený Belzonou®4411. Takýto systém sa ľahko čistí
a má dobré protišmykové vlastnosti.
Táto technika zníži rozsah aplikovania hmoty asi o 20%.

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


