
 
 

 
 

 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO  
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA 
 
APLIKUJTE LEN NA ČISTÝ, PEVNÝ, 
SUCHÝ A DOBRE ZDRSNENÝ POVRCH 
  
a)  Očistite zvyšky nečistôt  a odmastite povrch 

handrou namočenou v Belzona® 9111 
(cleaner/degreaser) alebo iným vhodným čističom, 
ktorý nezanecháva stopy napr. metyl etyl keton 
(MEK). Na  vypudenie oleja z hlboko 
impregnovaných povrchov použite oheň.  

b) Zdrsnite povrch otryskávaním, hlbokým 
zaškrabávaním alebo brúsením. 

c) Aplikujte iba na stabilizované praskliny. Všetky 
praskliny vybrúste do tvaru V pomocou rotačného 
pilníka. 

d) Nakoniec znovu odmastite. Použite čistú handru, 
aby ste sa vyhli opätovnému znečisteniu povrchu. 

______________________________________________ 

 
2. MIEŠANIE ZLOŽIEK 
  
Vezmite požadované množstvo materiálu a miešajte 
prstami do vtedy, pokiaľ materiál získa jednotnú šedú 
farbu. Na zjednodušenie miešania pomáha, keď je 
material pred použitím uskladnený pri teplote 20-25ºC. 

 
- Doba aplikácie 
Namiešaný materiál Belzona® 9611 sa musí spotrebovať 
od začiatku miešania behom 4 minút. 
- Objem Belzona®9611 po zmiešaní  
110 g materialu vystačí na 58 cm3 

  
3. APLIKÁCIA BELZONY® 9611 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
a) Použite Belzona®9611 pre zaistenie netesných 

miest. Natlačte namiešaný materiál do prasklín 
a držte pritlačený až do jeho zatvrdnutia. 

b) Toto je najlepší spôsob použitia turniketu Belzona. 
Otvorte suchý zips skrúťte gumový pásik. Dovtedy 
kým zatláčate dovnútra koniec gumového pásika až 
k materiálu Belzona®9611, natiahnite turniket okolo 
opravovaného miesta tak, aby nasledujúci pásik 
prekrýval zhruba ten predošlý do polovice. 
Zabezpečte pomocou suchého zipsu. 

c) Približne za 1 hodinu odstáňte turniket a aplikujte 
Belzona®1111, Belzona®1121, Belzona®1221 pre 
zabezpečenie opravy. 

d) Naneste materiál Belzona na zosilovaciu tkaninu 
Belzona®9341 (Reinforcement Tape ). Tkaninu 
priložte natretou stranou na opravované miesto. 

e) Pritláčajte pevne, aby sa odsránil akýkoľvek 
zachytený vzduch a na zaručenie maximálneho 
kontaktu s povrchom. 

f) V prípade potrubia, omotajte niekoľkokrát tak, aby 
materiál Belzona bol vytlačený cez Belzona®9341. 

______________________________________________ 

 
ČISTENIE 
Miešacie náradie očistite ihneď po ukončení práce 
pomocou Belzona®9111 alebo iným efektívnym 
čističom, napr. methyl ethyl ketone.Štetce, aplikačné 
pištole, spreje a iné aplikačné náradie očistite pomocou 
vhodného rozpúšťadla ako napríklad Belzona®9121, 
MEK, acetón alebo celulózové riedidlo.    
 
4. RADY K APLIKÁCIÍ 
 
- Pre aplikáciu pri nízkom tlaku (pod 7bar/ 100psi/ 

7kg/cm2) sú opravy využívajúce vyztužovaciu 
pásku dostačujúce. 

- Pre vyššie tlaky a zvýšenú bezpečnosť je potrebné 
do opravy zapracovať vyztužujúce záplaty 
z podobného materiálu akým je podklad. 

- záplata by mala byť vyprofilovaná tak, aby prekryla 
podklad a mala by pesahovať najmenej 2,5 cm 
poškodenú oblasť. 

 
 

 
 
 

Na dosiahnutie najlepších výsledkov 

 
Neaplikovať ak: 
• Teplota je menšia ako 50C alebo vlhkosť 

je nad 90% 
• Prší, sneží alebo je hmla 
• Ak je povrch vlhký alebo je 

pravdepodobné, že dôjde k zrážaniu 

• Ak pracovné prostredie je znečistené 
olejom alebo vazelínou z náradia alebo 
dymom z petrolejového ohrievača alebo 
tabaku.  
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ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
Prečítajte Bezpečnostné katalógové listy materiálu 

SLOVCEM, spol. s r.o.                                         IČO: 31410324 
Sídlo:     Duklianskych hrdinov 651 
                901 01   MALACKY                           Tel: 034/772 2917  
E-mail:   belzona@slovcem.sk    Fax:034/772 3438  
WEB:     www.slovcem.sk 


