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Belzona 8311 (Nato Fluid) je viacúčelový penetračný a mazací 

materiál, ktorý poskytuje pracovníkom údržby veľmi účinné 

riešenie vždy, keď nastanú problémy pri demontáži. 

 
Vlastnosti produktu Belzona 8311: 

• Uvoľňuje diely zadreté v dôsledku nedostatočného 

mazania pri montáži alebo korózie počas prevádzky. 

• Maže zložité alebo neprístupné diely 

• Poskytuje protikoróznu ochranu pre lesklé kovy alebo 

opracované súčiastky pri skladovaní 

• Odstraňuje vodu z mechanizmov a elektrických 

komponentov 

 
Tento univerzálny materiál pozostáva zo zmesi iónových 

a neiónových molekúl s vlastnosťami vodu odpudzujúcimi 

(hydrofóbnymi) a vodu vyhľadávacími (hydrofilnými), ktoré 

poskytujú ľahko aplikovateľné riešenie pre dlhodobú ochranu 

v agresívnom prostredí. 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE  

38°C 

 
ZNÁŠANLIVOSŤ S OLEJMI 

Úplná znášanlivosť s minerálnymi, rastlinnými and glykolovými alebo esterovými typmi olejov. 

 
ÚČINKY NA PLASTY 

Žiadny vplyv na fenoly, polyetylén, polyestery, nylon a tvrdené PVC. Z mäkčeného PVC sa vylučujú zmäkčovadlá. 

 
ÚČINKY NA GUMY 

Žiadny vplyv na neoprén a iné gumy odolné voči oleju, ale prírodný kaučuk a SBR (styrén-butadiénová guma) pri dlhšom 
kontakte napučia. Nevytvrdené gumy, napr. na tlak citlivé lepidlá na baliacich páskach sa rozpustia.  

 
ÚČINKY NA NATRETÉ POVRCHY 

Žiadny vplyv na polyuretánové, epoxidové a staré alkydové farby. Nové alkydové farby môžu zmäknúť a vytvoriť sa na 
nich  bublinky. 

 

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA BEZPEČNÝ UNIVERZÁLNY VYSOKÝ  
VÝKON  

 

www.belzona.com/8311 



 

Séria 8000 

BELZONA 8311 
 
 

Kľúčové výhody: 

Univerzálny 
• Chráni neprístupné časti pred koróziou 

• Jeden výrobok vhodný pre široký rozsah aplikácií 

• Znášanlivý s minerálnymi, rastlinnými a hydraulickými 
olejmi 

 

Účinný 

• Odoláva agresívnemu prostrediu 

• Vyrobený podľa normy 68-10/2 Ministerstva obrany 
Spojeného kráľovstva  

• Žiadna tvorba uhlíkových usadenín alebo laku pri 
vysokých teplotách 

• Vynikajúci elektrický odpor 

• Typická miera pokrytia 100 m2 na liter 

 

Jednoduchý 

• Nie je potrebná náročná príprava povrchu 

• Vhodný pre aplikáciu štetkou, striekaním alebo 
namáčaním 

• Nastaviteľné striekanie umožňuje presné ovládanie 
aplikácie 

 

Bezpečný 

• Nemá vplyv na gumové, plastové alebo organické 
povlaky 

• Aplikácia striekaním pomocou beztlakových nádob 

• Pred aplikáciou nemusí byť odstránený z chránených 
povrchov 

 
 

 

 

Oblasti použitia: 

• Ochrana proti korózii 

• Odvodnenie elektroniky 

• Uvoľnenie zadretých súčiastok 

• Mazanie mechanizmov a súčiastok 
 

• Ochrana elektrických súčiastok 
 

• Ochrana opracovaných povrchov 
 

• Uvoľňovanie/penetrácia mechanizmov a súčiastok 
 

 

 

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 

 

 

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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