
NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

A) OCEĽ A INÉ KOVOVÉ POVRCHY

a) Dôkladne očistite oceľ od akejkoľvek kontaminácie
tlakovou vodou. Najprv však na kontaminovaný
povrch očistite Belzonou®9121. Pokiaľ sa na oceľ
bude nanášať Belzona®6111, je potrebné ju otryskať
tak, aby sa zaistil el. kontakt medzi oceľou a
Belzonou®6111.

b) Vyberte si také brusivo, ktoré dokáže zaručiť
požadovanú čistotu a minimálnu drsnosť 75 µm.
Používajte výhradne okrúhle brusivo.

c) Na dosiahnutie čistoty, zodpovednej prinajmenšom
požiadavkám druhej kvalitatívnej triedy podľa
britskej normy BS 4232 alebo takmer bielej triedy
podľa americkej normy SSPC-SP-10, resp. švédskej
normy Sa 2½ SIS 05 5900, čistite kovové povrchy
otryskaním.

i) Miešanie Belzony®6111
       Dôkladne rozmiešajte základ materiálu
Belzona®6111 (Base). Do základu postupne pomaly
pridávajte tvrdidlo (Solidifier) a miešajte dokiaľ nezískate
homogénnu jednofarebnú zmes.

ii)     Aplikácia prvej vrstvy Belzony®6111
         Aplikujte kvalitným tvrdým štetcom a presvedčite
sa, že sú  zatreté všetky hrany, rohy apod. Požadovanú
hrúbku vrstvy dosiahnete, ak dodržíte praktickú výdatnosť
(uvedená nižšie).

iii)     Aplikácia druhej vrstvy belzony®6111
       Druhý náter môžete aplikovať po min. 16 hodinách,
ale najneskôr do 5 dní od nanesenia prvého náteru.
Požadovanú hrúbku vrstvy dosiahnete, ak dodržíte
praktickú výdatnosť (uvedená nižšie).

B) CEMENTOVÉ A NEKOVOVÉ
     POVRCHY
a)  Povrch musí byť čistý, suchý a pevný. Odstráňte
      všetky voľné častice a prach. Povrchy kontaminované
     mastnotou očistite roztokom detergentu. Veľmi
     kontaminované povrchy opakovane ošetrite
     fungicídnym roztokom. Potom očistite veľkým
     množstvom čistej vody.
     Mechanicky zdrsnite celú plochu, ktorá sa bude
     ošetrovať.

Aplikácia materiálu Belzona®5911 (Aktivátor) musí byť
prevedená čo najskôr tak, aby nedošlo k oxidácii
podkladu.

i)   Miešanie Belzony®5911
      Ihneď po príprave povrchu zmiešajte základ materiálu
Belzona®5911 (Base) s tvrdidlom (Solidifier) a miešajte
tak dlho až dosiahnete jednotnú farbu a konzistenciu
zmesi. Túto zmes aplikujte na pripravený podklad do max.
8 hodín, po tejto dobe začína materiál tuhnúť.

ii)  Aplikácia Belzony®5911
      Nanášajte kvalitným štetcom a neprekračujte praktickú
výdatnosť aby ste dosiahli požadovanú hrúbku vrstvy.
Pred nanesením materiálu Belzona®5111 nechajte
aktivátor dobre vyschnúť.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. APLIKÁCIA BELZONY®5111

i)   Miešanie Belzony®5111
    Zmiešajte obe zložky materiálu tak, aby ste dosiahli
 jednotnú zmes. Túto zmes je treba spracovať do max.
 8 hodín, po tejto dobe začne materiál tuhnúť.

ii)  Aplikácia Belzony®5111
      Aplikujte čistým, kvalitným štetcom a neprekračujte
praktickú výdatnosť aby ste dosiahli požadovanú hrúbku
vrstvy.

iii) Aplikácia druhej vrstvy Belzony®5111
      (len pre povrchy už ošetrené Belzonou®6111)
       Druhú vrstvu môžete aplikovať hneď po vytvrdnutí
prvej vrstvy. Aplikujte rovnakým spôsobom ako prvú
vrstvu.

Na vytvorenie protišmykového povrchu aplikujte materiál
Belzona®9221 do ešte nevytvrdnutého materiálu.

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
Suché teplo............ do max. 200 ˚C
Mokré teplo........... neodporúča sa pre
                               ponorenie, ale v prípade krátkodobého
                               kontaktu odolá teplotám do 60 ˚C

PODMIENKY APLIKÁCIE
Neaplikujte ak je teplota okolia alebo teplota podkladu
nižšia ako 5 ˚C alebo vyššia ako 30 ˚C.
Pri chladnom alebo veternom počasí je možné riediť
materiál Belzona®5111 materiálom Belzona®9121 a to do
20% objemu.

ČISTENIE
Miešacie náradie očistite ihneď po ukončení práce
pomocou Belzona®9121. Náradie je potrebné očistiť
dôkladne lebo zvyšky materiálu budú tuhnúť ďalej aj
napriek prítomnosti riedidla.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE

BELZONA®
6111

BELZONA®
5911

BELZONA®
5111

Farba Šedá alebo
modrá

Šedá alebo
biela

Šedá alebo biela

Povrch matný matný veľmi lesklý
Miešací pomer
Objemovo
Váhovo

3,5 : 1
8.6 : 1

   5 : 1
6,7 : 1

2,25 : 1
  3,3 : 1

Použiteľnosť pri
20˚C

2 dni 8 hodín 8 hodín

Aplikácia Štetcom alebo
sprejom

štetcom Štetcom alebo
sprejom

Počet vrstiev               2           1
1 – nekovové
povrchy
2 – kovové
povrchy

HRÚBKA VRSTVY
Mokrý film
Suchý film

Suchá na dotyk

Minimálny čas¹
Maximálny čas²

Úplné vytvrdenie

76 mikrónov
38 mikrónov

10 - 15 minút

16 hodín
5 dní

7 dní

125 mikrónov
38 mikrónov

2 hodiny

8 hodín
2 dni

7 dní

70 mikrónov
38 mikrónov

6 hodín

8 hodín
2 dni

7 dní

PRAKTICKÁ
VÝDATNOSŤ

Oceľ

Hliník

Nový azbest

Hladký betón

Omietka

Hladká tehla

3,6 m²/kg

-

-

-

-

-

-

8 m²/l

7,5 m²/l

6 m²/l

6 m²/l

6 m²/l

14 m²/l

14 m²/l

12 m²/l

11 m²/l

12 m²/l

10 m²

¹) - minimálny čas pre nanesenie druhej vrstvy
²) – maximálny čas pre nanesenie druhej vrstvy
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ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPE ČNOSŤ
PRÁCE

Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu
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