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NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 
Na prevenciu proti zaseknutiu a zadretiu lícovaných 
komponentov v oblastiach vystavených vysokým teplotám, 
korózii, chemikáliám mechanickému blokovaniu na rovnakých 
aj rôznych kovových povrchoch pred montážou. 
 

Produkt Belzona® 8211 odoláva vibráciám, sťahovaniu, 
rozťahovaniu, korózii, chemikáliám a teplotám až do 1100°C, 
keď je aplikovaný na lícované povrchy matíc, skrutiek, spojok, 
remeníc, kľúčov, objímok, drážok a čapov. 
 

Produkt  Belzona® 8211 je vhodný pre väčšinu kovov, vrátane 
chrómu, molybdénu, vanádu, titánu, nehrdzavejúcej ocele 
a zliatin nimonic. Výrobok neobsahuje žiadne kovy alebo 
disulfid molybdénu a obsahuje extrémne nízke množstvo 
halogénov, síry a extrahovateľných dusitanov/dusičnanov. 
 

Belzona® 8211 nekoroduje ani nereaguje s rôznymi kovmi. 
 
APLIKÁCIA  
1. Z povrchov, ktoré majú byť ošetrené, odstráňte všetky 

predchádzajúce protizáderové materiály, špinu alebo 
drvinu. 

2. Zatraste nádobou na opätovné zmiešanie priezračnej 
tekutiny, ktorá sa mohla počas nečinnosti oddeliť. 

3. Naneste produkt Belzona® 8211 na jeden alebo obidva 
komponenty. 

4. Namontujte komponenty normálnym spôsobom. 
5. Ak je potrebné, odstráňte prebytok produktu 

Belzona® 8211 čistou, suchou handrou. 
 

POZNÁMKA: 
Produkt Belzona® 8211 ochráni pred koróziou, ak je ponechaný 
na exponovaných závitoch. 
 

KONTAMINOVANÉ POVRCHY 
Produkt Belzona® 8211 môže byť aplikovaný na zaolejované 
alebo chemicky impregnované povrchy. 
 

VLHKÉ POVRCHY 
Produkt Belzona® 8211 môže byť aplikovaný na vlhké alebo 
mokré povrchy. 

GUMENÉ POVRCHY 
Produkt Belzona® 8211 nepôsobí na syntetické gumy a je 
ideálny na tesnenia. Môže však zapríčiniť bobtnanie prírodného 
kaučuku.  
 

KONTAKT S KYSLÍKOM 
Produkt Belzona® 8211 je inertný voči väčšine plynov vrátane 
dusíka, freónu, butánu a zemného plynu, ale nesmie byť použitý 
na komponenty, ktoré sú v kontakte s čistým kyslíkom. 
 

VYSOKÉ TEPLOTY 
Pri vysokých teplotách poskytuje produkt Belzona® 8211 
ochranu len jednorazovo. Ak sa jeho film poruší, musí byť 
vykonaná ďalšia aplikácia. 
 

SKLADOVATE ĽNOSŤ 
Produkt Belzona® 8211 bude mať skladovateľnosť minimálne 
5 rokov, ak je skladovaný pri teplotách 0-30°C. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

MIERA POKRYTIA 
9 m2 / kg 
 

ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT 
od - 40°C do + 1100°C 
 

SÚČINITE Ľ TRENIA 
Oceľ  0,09 
 

CHEMICKÁ ANALÝZA POD ĽA ŠPECIFIKÁCIE 
G.E. NUCLEAR ENERGY D50YP12 
 

fluoridy 21 ppm zinok < 5 ppm 
chloridy 4 ppm ortuť < 5 ppm 

bromidy < 12 ppm extrahovateľné chloridy < 7 ppm 
síra 123 ppm extrahovateľné dusitany < 7 ppm 
olovo < 5 ppm extrahovateľné dusičnany < 7 ppm 
cín < 5 ppm   

 
 
 
 
 

 

Belzona® 8211 
(HP ANTI-SEIZE) 
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Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR: 
 

 spol. s r.o. 
 
Duklianskych hrdinov 651,  901 01  Malacky 

  
 
 
ISO 9001 : 2008 
Q 09335ISO 14001 : 2004 
EMS 509612 

 
Telefón: 
E mail: 
Web: 

034/ 772 2917 
belzona@slovcem.sk 
www.slovcem.sk 

Vyrobené podľa noriem ISO 9000 
Registrovaný systém manažmentu kvality 

 

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPE ČNOSTI PRÁCE 

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete. 

 

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších 
vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať 
spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nepreberáme 
žiadnu zodpovednosť za miery pokrytia, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže 
byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprislúchajú, či už verejnoprávne, 
prostredníctvom zákona alebo inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely. 
 

Nič v predchádzajúcom odseku nevylúči alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže 
byť zákonom vylúčená alebo obmedzená. 
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