
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO ZVARU

Každý povrch, na ktorý má byť nanesená Belzona®4111,
musí byť čistý, pevný a suchý. Starý betón umyte
čistiacim prostriedkom a odstráňte z neho dokonale olej,
mastnotu a prach. Potom použite čistú vodu, aby sa
odstránil použitý čistiaci prostriedok.

Odstráňte celý starý náter, smolu a všetky nátery.
Nový betón by mal schnúť minimálne 28 dní, aby sa
dosiahla úroveň vlhkosti nižšia ako 6%, čo skontrolujeme
vlhkomerom. Pomocou drôtenej kefy obrúste zvislé
výčnelky, čím z povrchu odstránite všetok voľný
materiál.

Na horizontálnych betónových povrchoch a na novom
betóne bude prítomný výkvet cementu, ktorý sa musí
dôkladne mechanicky odstrániť.

Kovový povrch obrúste, odstráňte voľnú hrdzu
a uvoľnenú farbu. Následne takéto povrchy zdrsnite
otryskaním kovovými hranolčekmi, obrúsením alebo
iným vhodným spôsobom, aby ste dosiahli drsný lesklý
kovový povrch. Odstráňte vysávačom všetok prach, ktorý
vznikol počas celého procesu prípravy povrchu.

Povrch, na ktorý Belzona®4111 nemá priľnúť, ošetrite
Belzonou®9411 (Release Agent - separátor), a nechajte
ho vyschnúť počas 15 – 20 minút, pred ďalším postupom.
Porézne materiály, ktoré majú byť natreté
Belzonou®9411, sa musia najskôr ošetriť vhodným
lakom, napríklad šelakom alebo celulózovým lakom.

2. AKTIVÁCIA POVRCHU

Pridajte celý obsah tvrdidla Belzona®4911  do základu
Belzony®4911 a miešajte ich dokonale, pokiaľ
nedosiahnete dôkladne homogénnu hmotu. Pomocou
štetky s pevnými štetinami okamžite naneste všetok tento
kondicionér na povrch, ktorý má byť následne ošetrený
Belzonou®4111. dbajte na to, aby natretá plocha
nepresiahla 1,1 m2.

POZNÁMKY:
1. Pri zmiešavaní malých množstiev Belzona®4911

použite:
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 2 : 1

2. Aktivácia a vrchný náter sa musia dokončiť tak, ako
uvádza tabuľka:

Okolitá
teplota

Doba použiteľnosti
po zmiešaní

Minimálny
prístupný čas

vrchného
náteru

Maximálny
čas vrchného

náteru *

5°C
10°C
15°C
20°C
25°C

230 minút
105 minút
55 minút
45 minút
32 minút

Nanesenie
môže začať

hneď po tom,
ako bola

dokončená
aktivácia

6 hodín
6 hodín
6 hodín
6 hodín
6 hodín

* Ak sa maximálne prístupný čas vrchného náteru
Belzonou®4911 prekročil, mal by sa stvrdnutý povrch
obrúsiť a následne by sa mala naniesť čerstva vrstva
Belzony®4911.

3. ZMIEŠANIE REAK ČNÝCH
ZLOŽIEK

Belzona®4111 sa dodáva v dvoch baleniach po 5 kg
alebo 15 kg. Zatiaľ čo sa zmiešanie 5 kg dávky môže
vykonať ručne v pribalenom vedre, vzhľadom na
množstvo a tuhosť materiálu je nevyhnutné pri miešaní
15 kg dávky použiť mechanickú miešačku podľa nižšie
uvedeného postupu.
1. Vyberte z vedra plnivo Belzona®4111  (Aggregate)

a dve plechovky Belzona®4151 so základom (Base)
a s tvrdidlom (Solidifier).

2. Prázdne vedro umiestnite do nádoby miešačky.
V prípade potreby vedro upevnite pomocou
drevených klinov.

3. Pustite miešačku a do rotujúceho vedra vyprázdnite
celý obsah základu a tvrdidla Belzony®4151.
Nechajte miešačku bežať asi 1-2 minúty, aby sa
vytvorila homogénna zmes.

4. Potom okamžite začnite pridávať plnivo
Belzona®4111 do vzniknutej živicovej zmesi, až
kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu. Pri
vyrovnávaní betónu alebo vyhladzovaní omietky
pridajte do zmiešanej živice celý obsah plniva. Pri
špárovaní alebo vylievaní by malo byť množstvo
pridaného plniva menšie. Miešajte spolu 5 minút
a potom okamžite nanášajte.

4111
( MAGMA - QARTZ )



POZNÁMKY:
1. Doba použiteľnosti
Belzona®4111 sa musí naniesť od začiatku zmiešania
takto:
Teplota Použite všetok materiál do

5°C
10°C
15°C
20°C
25°C

2 hodín
1 hodiny
45 minút
35 minút
30 minút

Uvedené doby platia vtedy, ak sa pridá celý obsah plniva
do zmiešanej hmoty základu a tvrdidla. Použitie menších
množstiev plniva má za následok SKRÁTENIE doby
použiteľnosti.

2. MIEŠANIE MALÝCH MNOŽSTIEV
Ak potrebujete zmiešať malé množstvá Belzona®4111,
použite:
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 2 : 1
Plnivo sa môže pridávať podľa toho, aká konzistencia je
požadovaná.

3. OBJEMOVÁ KAPACITA ZMIEŠANEJ
BELZONY ®4111

2261 cm3 pri 5 kg balení
6783 cm3 pri 15 kg balení

4. VÝDATNOSŤ
V prípade hladkých povrchov je výdatnosť
Belzony®4111 okolo 0,3 m2 pri 5 kg balení a 1,1 m2 pri
15 kg balení, ak je hrúbka náteru 0,6 cm.

4.NANÁŠANIE BELZONY ®4111

- Zmiešanú Belzonu®4111 nanášajte priamo na
aktivovaný povrch pomocou murárskej lyžice, dreveného
murárskeho hladidla alebo iného vhodného nástroja.
Materiál dobre utlačte, aby z neho unikol všetok
zachytený vzduch, a zhutnite ho, aby sa zaistil čo najlepší
kontakt s povrchom.
- Dokončite prácu do 30 minút (pozri “Doba

použiteľnosti“), pretože potom Belzona®4111
začína tvrdnúť. Pri práci s veľkými objemami
Belzona®4111 sa môže doba použiteľnosti predĺžiť
tak, že rozostriete zmiešanú hmotu na väčšiu
pomocnú dosku, aby sa predišlo vzniku tepla počas
použitia.

POZNÁMKY:
1. NANÁŠANIE NA ZVISLÉ PLOCHY
Pri nanášaní Belzony®4111 na zvislé plochy je možné
dosiahnuť maximálnu hrúbku 0,6 cm bez toho, aby sa
začal materiál stekať. Ak je plocha malá, možno bez
stekania dosiahnuť hrúbku až 1,2 cm. Ak je treba, možno
na povrch Belzony®4111 pritlačiť kus polyetylénu, čím
sa stekaniu zabráni. Polyetylén je možné po stvrdnutí
Belzony®4111 odstrániť.
2. HRANI ČNÉ PODMIENKY NANÁŠANIA
Belzona®4111 sa môže nanášať pri ľubovoľnej teplote od
+5 do +25°C. Pri teplote nižšej ako +5°C je materiál
príliš tuhý na to, aby sa dal ľahko zmiešať a naniesť. pri
teplotách prevyšujúcich +25°C je naopak materiál príliš
tekutý, aby sa umožnilo nanesenie požadovanej hrúbky
na zvislých povrchoch. Rovnako je potrebné rešpektovať
nižšie uvedené časy tvrdnutia. Pri teplote nižšej ako +5°C
sa rýchlosť tvrdnutia radikálne znižuje a potom sa musia
použiť dodatočné zdroje tepla, aby sa dosiahlo úplné
vytvrdnutie.
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3. VLHKÉ POVRCHY
Belzona®4111 sa môže nanášať aj na vlhké povrchy, ale
jej priľnavosť bude len asi 75% priľnavosti oproti tej,
ktorú možno dosiahnuť na suchom povrchu.
4. DOKONALE HLADKÝ POVRCH
Ak sa požaduje dokonale hladký povrch Belzony®4111,
dá sa dosiahnuť použitím oceľového hladidla, ktoré bolo
očistené a namočené v Belzone®9111
(čistič/odmasťovač).
5.   FARBENIE
Belzona®4111 sa dodáva v sivej betónovej farbe. Môže
sa však zafarbiť podľa potreby zmiešaním jej plniva
s práškovou farbiacou prísadou do betónu, akým sú
napríklad Cementone alebo Trumix Color Pack.
Orientačne uvádzame, že pridanie farbiacej prísady
v množstve 0,5 až 1% hmotnosti plniva stačí, aby sa
dosiahla dostatočne plná farba.
6. NANÁŠANIE ĎALŠÍCH VRSTIEV
BELZONA ®4111
Tam, kde sa to vyžaduje, malo by sa nanášanie ďalších
vrstiev uskutočniť ihneď potom, ako prvá vrstva
dostatočne vytvrdla, aby mohla na seba prijať ďalšiu
vrstvu. Maximálny prístupný čas ďalšieho náteru je 6
hodín. Po uplynutí tejto doby sa musí povrch
Belzony®4111 pred ďalším nanášaním obrúsiť.
Vo všetkých prípadoch sa musí povrch pred ďalším
nanášaním Belzony®4111 aktivovať pomocou
Belzony®4911 (pozri odsek č.2).
7. ČISTENIE
Zmiešavacie nástroje by sa mali očistiť ihneď po použití
pomocou Belzony®9111 alebo iného účinného
rozpúšťadla, napríklad metyl etyl ketónu. Štetky,
striekacie pištole, sprayové zariadenia a všetky ďalšie
nástroje, by sa mali  očistiť pomocou vhodného
rozpúšťadla, napríklad Belzonou®9121, metyl etyl
ketónom, acétonom alebo celulózovým riedidlom.

5. DOKONČENIE
MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Belzona®4111 musí vytvrdnúť podľa časov v tabuľke
v závislosti od podmienok, ktorým je vystavená.

Teplota
5°C 15°C 25°C

Odolnosť voči premávke chodcov 16 hod. 6 hod. 4 hod.
Tvrdosť na strojné opracovanie 24 hod. 8 hod. 6 hod.
Úplná mechanická tvrdosť 2 dni 24 hod. 16 hod.
Úplná mechanická odolnosť 14 dní 10 dní 5 dní

Tieto údaje platia pre Belzonu®4111 pri hrúbke vrstvy 6
mm. pri väčšej hrúbke sa tieto časy znižujú.

ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPE ČNOSŤ
PRÁCE

Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu

SLOVCEM, spol. s r.o.
Sídlo: Duklianských hrdinov 651
           901 01 MALACKY
Tel:      034/ 7722 917
Fax:     034/ 772 3438
IČO:    31410324


