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NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 
Produkt Belzona® 8311 sa dodáva v 5,0 litrovom balení a môže 
byť aplikovaný pomocou konvenčného bezvzduchového 
striekacieho zariadenia, ponorením, natieraním štetcom alebo 
handrou. 
 
Produkt  Belzona® 8311 sa takisto dodáva v 0,5 litrovej nádobe 
s rozprašovačom. Najskôr je potrebné odstrániť viečko 
a prepichnúť tesnenie. Rozprašovač sa naskrutkuje na balenie 
produktu Belzona® 8311 a potom môže byť striekaný 
jednoduchým stláčaním spúšte. Intenzita prúdu sa dá nastaviť 
otáčaním regulátora trysky. 
 
PENETRÁCIA 
Nastriekajte, alebo naneste na zadretú časť materiál 
Belzona® 8311 a nechajte mu dostatočný čas na penetráciu. 
Závažné prípady môžu  vyžadovať opakovanú aplikáciu. 
 

Pre maximálnu vsiaknutie zrieďte produkt Belzona® 8311  
rovnakým objemom lakového benzínu. 
 
MAZANIE 
Nastriekajte na plochy vyžadujúce mazanie. Prípadne môžete 
súčiastky ponoriť do materiálu Belzona® 8311 v ponornej vani. 
 
ODVODNENIE POVRCHU 
Nastriekajte materiál Belzona® 8311 na ošetrované miesto 
a zabezpečte, aby uvoľnená voda mohla odtiecť. 
  
OCHRANA PROTI KORÓZII 
Po  očistení povrchu  nastriekajte alebo naneste materiál 
Belzona® 8311 na ošetrovaný povrch a dbajte na to, aby 
prenikol do všetkých nepravidelností povrchu. 
 

Na výrobných linkách sa súčiastky, ktoré majú byť ošetrené, 
môžu ponoriť do vane s materiálom  Belzona® 8311. 
 
PRÍPRAVA POVRCHU 
Každú časť, ktorá má byť ošetrená, umyte čistou vodou, aby ste 
odstránili prach a hrubú špinu. 
 
ODSTRÁNENIE PRODUKTU BELZONA® 8311 
Ak je to nevyhnutné, napríklad na miestach, kde je požadovaný 
čistý povrch pred nanesením náteru, je možné odstrániť vrstvu 
produktu Belzona® 8311 pomocou lakového benzínu alebo 
alkalických čističov. 

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 
megaohmmetra nepreukážu, že motory môžu byť vrátené do 
plnej prevádzky. 
 
MECHANIZMY TRECIEHO POHONU 
Kontaktu materiálu Belzona® 8311 s týmito mechanizmami sa 
treba vyhnúť, pretože bude mať za následok prekĺzavanie. 
V prípade náhodného kontaktu, odstráňte materiál 
Belzona® 8311 pomocou lakového benzínu a čistých handier. 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 
38ºC 
 
ZNÁŠANLIVOS Ť S  OLEJMI 
Úplná znášanlivosť s minerálnymi, rastlinnými a 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. 
 
PÔSOBENIE NA NATRETÉ PLOCHY 
Žiadny vplyv  na polyuretánové, epoxidové a staré alkydové 
nátery. Nové alkydové nátery môžu mäknúť a vytvoriť sa na 
nich bublinky. 
 
 
 
 
 

 

Belzona® 8311 
(NATO FLUID) 
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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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