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APLIKÁCIA 

Z povrchov, ktoré majú byť natreté, odstráňte 
všetky predchádzajúce prostriedky zabraňujúce 

zadieraniu, nečistoty alebo drvinu. 

Nádobku premiešajte, aby sa do nej vmiešala všetka 

číra kvapalina, ktorá sa mohla pri státí oddeliť. 

Aplikujte produkt Belzona® 8211 na jeden alebo oba 
diely. 

Zmontujte diely obvyklým spôsobom. 

V prípade potreby odstráňte prebytočný materiál 

Belzona® 8211 čistou suchou handrou. 

 
Belzona 8211 (HP Anti-Seize) je a vysoko účinný protizáderový 

prípravok na prevenciu pred zaseknutím a zadretím lícovaných 

komponentov, vystavených vysokým teplotám, korózii, 

chemikáliám a mechanickému blokovaniu. 

 
Vlastnosti produktu Belzona 8211: 

•  Predlžuje životnosť zariadenia 

•  Zabezpečuje dlhodobú ochranu 

•  Odoláva vibráciám, sťahovaniu, rozpínaniu a korózii 

•  Uľahčuje rozoberateľnosť zariadenia 
 

Tento viacúčelový materiál bez obsahu kovov nekoroduje ani 

nereaguje s iným kovmi. Je vhodný pre aplikáciu na väčšinu 

kovových podkladov vrátane chrómu, molybdénu, vanádu, 

titánu, nehrdzavejúcej ocele a zliatin nimonic. Výrobok 

neobsahuje žiadne zlúčeniny medi, kremíka, olova ani sulfid 

molybdénu a je špeciálne vyvinutý tak, aby mal nízky obsah 

chloridov a síry. 

 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
MIERA POKRYTIA 

9 m² / kg 

 
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT 

od -40°C do 1 100°C 

 
SÚČINITEĽ TRENIA 

Oceľ 0,09 

 

 
 

* Pozrite, prosím, najnovšie technické údaje v Technickom liste (TL) a Návode na použitie (NP). 

 
 

    

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA BEZPEČNÝ  ÚČINNÝ  UNIVERZÁLNY  
  

 
www.belzona.com/8211 

 

Viacúčelový, vysoko účinný prostriedok 
na ochranu proti zadretiu  



 

Séria 8000 

BELZONA 8211 
 

 

Kľúčové výhody: 

Účinný 
• Chemicky odolný 

• Odoláva vibráciám, sťahovaniu a rozťahovaniu 

• Vynikajúca odolnosť voči vymývaniu a korózii 

Univerzálny 

• Vynikajúce protizáderové vlastnosti v širokom teplotnom 
rozsahu až do 1100°C 

• Jednoduchá demontáž a rozdelenie aj po dlhom čase 

• Môže byť aplikovaný na porézne povrchy 

Jednoduchý 

• Ľahká aplikácia 

• Bez potreby špeciálneho náradia 

Bezpečný 

• Neobsahuje žiadne kovy 

• Extrémne nízky obsah chloridov a síry 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pre viac informácií, kontaktujte prosím: 

 

 spol. s r.o. 

 

Duklianskych hrdinov 651,  901 01  Malacky 

 

Telefón: 034/ 772 2917    

E mail: belzona@slovcem.sk 

Web: www.slovcem.sk 

 

Oblasti použitia: 

• Skrutky 

• Spojky 

• Otočné čapy 

• Kľúče 

• Matice 

• Kladky 

• Objímky 

• Drážkové hriadele 

• Ozubené kolesá 

• Čapy 

 
 
 
 

KVALITNÉ PRODUKTY – TECHNICKÁ PODPORA 
 

Produkty Belzona sú vyrábané podľa registrovaného 
systému manažérstva kvality ISO 9001. 

 
Spoločnosť Belzona má globálnu sieť viac ako 140 
distribútorov pôsobiacich v 120 krajinách. Miestnu podporu 
poskytuje vyškolený technický konzultant, ktorý diagnostikuje 
problém, odporučí riešenie a poskytne 24-hodinový dohľad 

nad aplikáciou a poradenstvo na mieste. 
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