
 
 

 
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO  
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA 
 
APLIKUJTE LEN NA ČISTÝ, PEVNÝ, 
SUCHÝ A DOBRE ZDRSNENÝ POVRCH 
 
a) PRÍPRAVA POVRCHU 
 
 (1)Betónový povrch 
Pred aplikáciou Belzony®4331 z povrchu betónu 
odstráňte všetok  náter, smolu a ostatné náterové vrstvy, 
ako aj všetok zvetraný a uvolnený betón z povrchu. 
V prípade nového betónu, tento musí dozrievať počas 28 
dní pred aplikáciou Belzony®4341. Vlhkosť meraná 
Protimetrom musí mať nižšiu hodnotu ako 6%. 
 
Horizontálne betónové povrchy, ako aj nový betón sa 
vyznačujú výkvetom, ktorý sa však pred aplikáciou 
Belzony®4331 musí z betónu starostlivo odstrániť. 
 
Keď ste betónový povrch pripravili v zmysle týchto 
pokynov, postupujte podľa časti 1 (b) – „Aktivácia“ 
 
Všetky pórovité povrchy, ako je napr. betón musia byť 
najskôr ošetrené aktivátorom Belzona 4911. 
 
 
(2)Kovové povrchy 
Odstráňte z povrchu všetku hrdzu a nátery a znečistenie. 
Použite metódu otryskania ostrými kovovými 
čiastočkami, čo vám umožní dosiahnuť čistý kovový 
povrch podľa následovných noriem čistoty povrchu:   
- ISO 8501 – 1 Sa 2½, veľmi dôkladné otryskanie 
- Americký štandard, blízky ideálnej konečnej úprave 

SSPC SP 10 
- Švédsky štandard Sa 2½ SIS 05 5900 
Minimálna hĺbka profilu by mala byť 75 mikrónov. 
Potom postupujte podľa bodu 2. – „Zmiešanie 
reaktívnych komponentov“ 
  
(3)Povrchy už renovované pomocou Belzona®   
     4111( Magma Quartz) 
Belzonu®4331 je možné aplikovať na predtým nanesenú 
vrstvu Belzony®4111 bez aktivácie, ak sa aplikácia 
Belzony®4331 vykoná do 6 hodín od aplikácie 
Belzony®4111 a ak táto nebola znečistená cudzími 
látkami. V takomto prípade je možné postupovať podľa 
návodu od bodu 2 – „Zmiešanie reaktívnych 
komponentov“ 
Ak je však vrstva Belzony®4111 staršia ako 6 hodín 
a bola v prevádzke, potom ju poriadne vyčistite a zdrsnite 
a postupujte podľa návodu v časti 1 (b) – „Aktivácia“ 

         
b) AKTIVÁCIA 
 
Zmiešajte dôkladne celý obsah tvrdidla Belzona®4911 
(Magma TX Conditioner) so  základnou hmotou 
Belzona®4911 (Base), a keď ich obsah je dokonale 
zhomogenizovaný, pomocou štetky natrite túto aktivačnú 
zmes na povrch, na ktorý plánujete aplikovať 
Belzonu®4331. Výdatnosť natierania by sa mala 
usmerniť tak, aby táto zmes postačila na plochu 1,1 m2 
z 450 g balenia. Starostlivo pomocou štetky s pevným 
vlasom votrite homogenizovanú zmes Belzony®4911 do 
pripravovaného povrchu. Aktivácia a následné natretie 
ďalšou vrstvou sa musia uskutočniť a dokončiť podľa 
časov uvedených v tabuľke: 
 
Teplota 
okolia 

Čas použitia 
po miešaní 

Minim. čas 
nanášania 

Maxim. čas 
nanášania * 

15 °C 55 minút 6 hodín 
20°C 45 minút 6 hodín 
25°C 32 minút 6 hodín 
30°C 20 minút 

Aplikácia je  
možná  
hneď po  
aktivácii 6 hodín 

 
* Ak prekročíte maximálny čas ďalšieho krycieho náteru 
pomocou materiálu Belzona®4911, potom by sa 
vytvrdené plochy mali zdrsniť a mala by sa aplikovať 
čerstvá vrstva Belzony®4911 
 

2. ZMIEŠANIE  REAKTÍVNYCH 
KOMPONENTOV 
 
Zmiešajte celý obsah tvrdidla Belzona®4331 (solidifier) 
so základnou zložkou Belzona®4331    (base). 
Dôkladne miešajte, pokiaľ zmes nie je dokonale 
homogénna, bez akýchkoľvek škvŕn a pruhov. 
 
POZNÁMKY: 
1. ZMIEŠANIE PRI NÍZKEJ TEPLOTE 

Ak je vonkajšia teplota  a teplota zmiešavaných 
komponentov pod 5°C, zohrejte základ a tvrdidlo 
ešte v obaloch na teplotu 20-25°C. 
 

2. POUŽITEĽNOSŤ 
Od okamihu začiatku zmiešania musí byť 
Belzona®4331 použitá podľa hodnôt časov 
uvedených v tabuľke: 
 

Teplota 15°C 20°C 30°C 
Použitie 45 minút 20 minút 15 minút 

         
 
 

 

 

4331 (Magma CR 3) 



     
3. ZMIEŠAVACÍ POMER 
        Pre miešanie malého množstva Belzony®4331 
použite: 
Váhový pomer: 
Základ : Tvrdidlo = 10,75 : 1 
 
4.   OBJEM BELZONA ® 4331 PO ZMIEŠANÍ 

975 cm3 v balení s hmotnosťou 1,5 kg 
 

3. APLIKÁCIA BELZONY ®4331 
 
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 tabaku.  

 
a) Obmedzenia týkajúce sa aplikácie 

Belzonu®4331 je možné aplikovať iba vtedy, ak 
vonkajšia teplota, teplota podkladu a materiálu je 
v rozmedzí teplôt od 5°C – 25°C. Pri nižších teplotách 
materiál bude veľmi tuhý a nebude sa môcť dobre 
rozmiešať, a pri vyšších teplotách by bol  zase príliš 
tekutý a jeho čas použiteľnosti by sa veľmi skrátil. 
 
Potrebné je rešpektovať čas potrebný na vytvrdnutie. Pri 
teplote pod 5°C je potrebné predĺžiť čas vyzrievania,  
preto odporúčame použiť vhodný vonkajší zdroj tepla, 
aby ste dosiahli dokonalé vytvrdnutie. 

b) Aplikácia systému ako 1 vrstvového náteru 
Belzonu®4331 aplikujte priamo na vopred pripravený 
povrch pomocou štetca s pevným vlasom, alebo pomocou  
plastického aplikátora.  
   c)  Praktická spotreba závisí od hrúbky nanesenej 
vrstvy Belzona®4331, ako aj od natieraného tvaru 
a drsnosti. Hmotnosť zmesi 1,5kg  by mala pokryť plochu 
1,85m².  
Ak sa aplikácia uskutočňuje na drsnejší alebo 
nepravidelnejší povrch, výdatnosť môže poklesnúť 
približne o 20-25%. 
 
PRE ZAISTENIE UNIFORMITY NÁTERU 
a) Aplikujte náter bez prerušenia 
b) Pri plochách, ktoré majú byť natreté z jednoho balenia, 
najskôr natrite zložitejšie miesta ako rohy, hrany, 
konzoly, zvary apod. Použite štetec alebo plastový 
aplikátor na dôkladné rozotretie materiálu na plánovanú 
plochu ešte pred dosiahnutím požadovanej hrúbky vrstvy. 
 c) Použite mierku mokrého filmu, aby ste sa presvedčili 
o správne nanesenej hrúbke vrstvy. 
d) Dokončite aplikáciu štetcom tak, aby ste dosiahli 
uniformného pokrytia. 
e) Zaistite si dostatočné svetlo na prevenciu nenatretých 
alebo vynechaných miest 
 

c) Aplikácia systému ako 2 vrstvového náteru 
Aplikujte prvý náter tak ako je to popísané vyššie a 
nechajte vytvrdnúť (pozrite si odolnosť ľahkej premávky 
chodcov ako návod). Pred aplikáciou druhej vrstvy dobre 
poumývajte prvú vrstvu teplým roztokom detergentu tak, 
aby sa odstránil vzniknutý výkvet. Opláchnite čistou 
vodou a nechajte vyschnúť. Potom prvú vrstvu jemne 
otryskajte, aby sa dosiahlo zmrazeného vzhľadu (profil 

40 mikrónov), ale bez viditelných úbytkov materiálu. 
Prípadnú mastnoti odstránte materiálom Belzona 9111 
alebo iným čističom, ktorý nezanecháva stopy, napr. 
MEK. Nechajte čistič dobre vyprchať. Potom aplikujte 
druhý náter. 
 
KONTROLA 

a) Okamžite po aplikácii každej jednotky 
materiálu vizuálne skontrolujte či v náteru nie 
sú dierky alebo vynechané miesta. Pokiaľ ich 
nájdete, ihned ich zatrite. 

b) Keď je aplikácia ukončená a náter vytvrdnutý, 
ešte raz vizuálne skontrolujte. 

c) Pri testovaní uniformity náteru pomocou „Testu 
vlhkou špongiou” sa uistite, že celý testovaný 
povrch je dôkladne navlhčený. Do vody môžte 
pridať zvlhčovač, napr. detergent. 

d) Pri testovaní iskrovou metódou je doporučené 
napätie 2.000 Voltov pre hrúbku vrstvy 400 
mikrónov. 

 
 
OPRAVY 
Všetky vynechaná miesta, dierky alebo mechanické 
poškodenia, ktoré v náteru objavíte, musia byť opravené 
zdrsnením tak, aby vznikol vzhľad „zamrznutého 
povrchu”. Potom môžte nanášať materiál tak, ako je to 
popísané vyššie. 
 
ČISTENIE 
Miešacie zariadenie by sa malo ihned po aplikácii 
dôkladne očistit Belzonou®9111 alebo inným účinným 
čističom, napr. metyl etyl ketónom (MEK). 
Štetce, injektážne pištole, striekacie zariadenie a iné 
použité zariadenia by mali byť očistené vhodným 
rozpúšťadlom ako je Belzona®9121, MEK, acetón alebo 
acetátové riedidlo. 
 

4. DOKONČENIE 
  MOLEKULÁRNEJ REAKCIE 
Umožnite, aby Belzona®4331 vytvrdla tak, ako to udáva 
tabuľka, pretože iba potom je schopná odolávať 
podmienkam mechanického alebo chemického zaťaženia. 
 

 
Teplota 

 

Ľahká premávka 
chodcov 

Plná chemická 
odolnosť 

10°C 
20°C 
30°C 

16 hodín 
8 hodín 
4 hodiny 

7 dní 
5 dní 
3 dni 

Poznámka: Ak sa tvrdnutie uskutočňuje pri teplotách 
nižších ako 15°C, potom sa doba vytvrdnutia zásadne 
predĺži a výsledná chemická odolnosť Belzony®4331 sa 
zníži. 

5. VYTVRDZOVANIE PRI 
VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH 
S CIEĽOM OPTIMÁLNEJ 
CHEMICKEJ ODOLNOSTI 

Nechajte aplikovaný materiál Belzona®4331 stvrdnúť pri 
teplote 20°C počas 12 hodín. Potom umožnite dodatočné 
vytvrdzovanie pri teplote 80°C počas 4 hodín, aby sa 
dosiahla maximálna chemická odolnosť náteru. 
 
 
 
 
 



 

6. NEŠMYKĽAVÉ 
POVRCHY 

Belzona®4331 stvrdne a dosiahne sa hladký, tvrdý 
povrch.. Pokiaľ sa jedná o priestory , v ktorých 
a pohybujú ľudia peši, odporúča sa ihneď po aplikácii 
rozsypať drobné kamenivo na náter, ktoré ja možné 
vybrať z ponuky protišmykových systémov(Grip Systems 
Aggregate) firmy Belzona. Voľba kameniva a jeho 
množstvo budú závisieť od požadovaného stupňa 
protišmykovej úpravy výsledného povrchu. Bezpečnosť 
osôb sa týmto spôsobom zvýši, avšak chemická odolnosť 
sa materiálu Belzona®4331 sa môže čiastočne znížiť. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

7. SKLADOVANIE 
Skladujte v suchu pri teplotách medzi 15 – 30 ˚C. 
Nesprávne skladovanie pod 15 ˚C môže spôsobiť 
čiastočné stvrdnutie materiálu. Pokiaľ toto nastane, 
premiestnite materiál do dobre odvetranej miestnosti 
a zohrejte materiál na teplotu 40 – 50 ˚C na dobu 3 hodín. 
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