
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

Každý povrch, na ktorý budeme aplikovať
Belzonu®4141, musí byť čistý, pevný a suchý. Starú
betónovú vrstvu dobre omyte čistiacim prostriedkom
schopným zmyť mastnotu, maz a prach. Potom čistou
vodou zmyte zvyšky čistiaceho prostriedku. Odstráňte
z povrchu všetku farbu, decht a iné nečistoty.

Nový betónový povrch je treba nechať zrieť 28 dní, alebo
až do stavu, keď obsahuje len 6% vlhkosti (merané
Protimetrom).

Vertikálne plochy okartáčujte alebo mechanicky obrúste,
aby ste odstránili všetky voľné nečistoty z povrchu.

Horizontálne betónové povrchy a nové betóny, hlavne
amatérsky urobené treba opraviť mechanickým
rozrývaním. Potom okartáčovať, aby sme odstránili voľné
nečistoty z povrchu.

Obrúste kovové povrchy od hrdzy a farieb a potom
upravte silným prúdom alebo brúsením tak, aby ste
dosiahli na hrubo opracovaný rovnomerný povrch.
V každom prípade dobre očistite plochu od prachu,
povysávajte.

Vopred upravte každý povrch, na ktorom by
Belzona®4141 a Belzona®9411 nedržali spolu a nechajte
15 –20 minút schnúť. Pórovité povrchy upravte vhodným
lakom, napr. šelakovou alebo celulózovou glazúrou, pred
tým než budete aplikovať Belzonu®9411.

2. ÚPRAVA

Pridajte obsah plechovice Belzony®4911 tvrdidla do
základu Belzony®4911 a miešajte, kým nie je zmes dobre
vymiešaná. Tento aktivátor okamžite naneste na povrch,
na ktorý budete aplikovať Belzonu®4141, tvrdou
štetinovou štetkou, nepresiahnite rozsah 1,1 m2.

Poznámky:
1. Pre menšie množstvá Belzony®4911 použite:

Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 2 : 1

2. Úprava a nanášanie musí byť zrealizované
v časových limitoch:

Teplota
okolia

Minimálna
použiteľnosť
po zmiešaní

Maximálny
čas nanášania

Čas
nanášania

*
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C

230 minút
105 minút
55 minút
45 minút
32 minút

Aplikácia
môže byť

realizovaná
hneď po
úprave

6 hodín
6 hodín
6 hodín
6 hodín
6 hodín

* Ak bol prekročený časový limit, treba povrch obrúsiť
a aplikovať čerstvú Belzonu®4911.

3. SPÁJANIE REAKTÍVNYCH
KOMPONENTOV

Miešanie je možné vykonávať aj vo veľkom vedre,
dostatočného objemu a tvrdosti, mechanický mixér zaručí
dokonalé premiešanie.

Asi polovicu základu a všetko tvrdidlo dajte do nádoby
na miešanie a spustite miešač.

Po premiešaní pomaly pridajte zbytok základu a spolu
miešajte dôkladne po dobu asi 5 minút, alebo až po
dosiahnutie rovnomernej farby a konzistencie. Počas
tohto miešania niekoľkokrát zastavte miešač a otrite zmes
z jeho lopatiek, pokračujte v miešaní.

Poznámky:
1. ČAS NA VYKONANIE PRÁCE
Belzona®4141 musí byť aplikovaná v následujúcich
časových limitoch od začiatku miešania:

Teplota Čas vykonania práce
10°C
15°C
20°C
25°C

1,5 hodiny
45 minút
30 minút
20 minút

Ak chcete predĺžiť čas použiteľnosti rozmiešanej
Belzony®4141, rozotrite materiál na polyetylénovú dosku
a nechajte ju v chlade mimo slnečného svetla.

2. MIEŠANIE MALÝCH MNOŽSTIEV
Belzony®4141

Použite:
Váhový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 8 : 1
Objemový pomer:
Základ : Tvrdidlo = 13 : 1

4141
( Magma-Build)



Je zvyklosťou, že nádoby sú označené mierkou.

3. OBJEMOVÁ KAPACITA ROZMIEŠANEJ
BELZONY ®4141
11.000 cm3 na 8.0 kg

4. APLIKÁCIA BELZONY ®4141

Rozmiešanú Belzonu®4141 je najlepšie aplikovať
v rukaviciach pevným pritláčaním materiálu na
opravované miesto.
Prácu môžeme dokončiť oceľovou lopatkou alebo
podobným nástrojom. Najlepšie výsledky je možné
dosiahnuť, ak stále vlhčíme lopatku alebo náradie vodou.

Poznámky:
1. VLHKÉ POVRCHY
Belzona®4141 môže byť aplikovaná na vlhký alebo
mokrý povrch, ale jeho priľnavosť bude len  75%
v porovnaní so suchým povrchom.

2. LIMITY APLIKÁCIE
Belzona®4141 môže byť aplikovaná, ak je teplota medzi
5°C a 25°C.

3. FARBENIE
Belzona®4141  je dostupná v cementovej šedej farbe a vo
farbe kameňa, ale je možné dosiahnuť inú farbu pridaním
farebných prísad ako napr. Cementone alebo Trumix
Color Pack do základného komponentu. Pridaním 0,5 –
1,0% váhy farbiva dosiahnete silný farebný odtieň.
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4. ČISTENIE
Všetky nástroje musia byť okamžite po aplikácií očistené
vhodným rozpúšťadlom alebo Belzonou®9111, štetky,
striekacie zariadenia a iné použité aplikačné nástroje
treba očistiť Belzonou®9121, MEK, acetónom alebo
celulózovým riedidlom.

5. DOKONČENIE
MOLEKULÁENEJ REAKCIE

Nechajte Belzonu®4141 schnúť podľa nasledujúcich
časových limitov:

Teplota
5°C 15°C 25°C

Objemová stabilita 10 hodín 4 hodiny 2 hodiny
Plné mech.
vlastnosti

3 dni 1 deň 12 hodín

Chemic. rezistencia 12 dní 6 dní 3 dni

ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPE ČNOSŤ PRÁCE
Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu
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