
NÁVOD NA POUŽITIE

Belzona® 8311   sa dodáva v 5,0 litrovom balení a môže
byť aplikovaná pomocou konvenčného bezvzduchového
striekacieho zariadenia, ponorením, natieraním štetcom
alebo tkaninou /handrou/.

Belzona® 8311  je tiež dodávaná v 0,5 litrovom balení
s rozprašovačom. Najskôr je potrebné odstrániť viečko
a prepichnúť tesnenie. Rozprašovač sa naskrutkuje na
balenie Belzona® 8311  a postupným stláčaním sa
prevádza nástrek podľa potreby.

Difúzia
Nastriekajte, alebo naneste na zadnú časť materiál
Belzona® 8311 a poskytnite dostatočný čas na jej
preniknutie. Pre maximálnu difúziu zrieďte
Belzonu®8311  rovnakým množstvom lakového
benzínu.

Mazanie
Nastriekajte na plochy uvedené mazivo. Prípadne môžete
ponoriť súčiastky do roztoku s materiálom
Belzona®8311.

Odvodnenie povrchu
Po  očistení povrchu  nastriekajte alebo naneste materiál
Belzona® 8311 a dbajte aby prenikol do všetkých
nerovností povrchu.

Ochrana proti korózii
Na výrobných linkách sa súčiastky, ktoré majú byť
ošetrené, môžu ponoriť do roztoku  Belzona® 8311.

Príprava povrchu
Každú časť, ktorá má byť ošetrená, umyte čistou vodou,
aby ste odstránili prach a špinu.

Odstránenie materiálu Belzona® 8311
Tam, kde je to nevyhnutne nutné – napríklad na miestach,
kde je požadované pred nanesením náteru čistý povrch –
odstráňte Belzonu® 8311 pomocou lakového benzínu.

Kontakt s kyslíkom
Neaplikujte materiál Belzona® 8311 na súčiastky, ktoré
prichádzajú  do kontaktu s čistým kyslíkom.

Elektrické motory
Po aplikácii materiálu Belzona®  8311 by elektrické
motory mali pracovať na „ ľahko“ po dobu niekoľko
minút, pokiaľ údaje megametrom preukážu, že môžu byť

vrátené do plnej prevádzky.

Mechanizmus  trecieho pohonu
Kontakt materiálu Belzona s týmito mechanizmami nie je
doporučený, pretože bude mať za následok prekĺzavanie.
V prípade náhodného kontaktu, odstráňte pomocou
lakového benzínu a textílie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Teplota vznietenia pri uzatvorenom objeme podľa
Abel′a
40º C

Zlučiteľnosť s minerálnymi a rastlinnými olejmi
Je úplne zlučiteľný s minerálnymi a rastlinnými  olejmi,
glykolmi a estermi.

Pôsobenie na umelé hmoty
Bez účinkov  na fenoly,  polyetylény, polyestery, nylon
a tuhé PVC. Zmekčovače sú z ohybného PVC
extrahované.

Pôsobenie na gumy
Bez účinkov na neopren a iné olejovzdorné gumy, ale pri
predĺženom kontakte s prírodnými gumami a  S.B.R.
spôsobuje ich bobtnanie. Netvrdené typy gumy  /na tlak
citlivé lepiace pásky na obalovanie/ sa rozpustia.

Pôsobenie na natreté plochy
Bez účinkov na polyuretanoch, epoxydoch a starých
alkydových náteroch. Nové alkydové nátery môžu
mäknúť, alebo sa na nich môžu vytvárať pľuzgiere.

8311
(NATO FLUID)

ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE
A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Prečítajte Karty bezpečnostných údajov

SLOVCEM, spol. s r.o.
Sídlo:  Duklianských hrdinov 651
            901 01 MALACKY
Tel:        034/ 7722 917
Fax:       034/ 7723 438
IČO:      31410324
E-mail:  belzona@slovcem.sk


