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NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 

APLIKÁCIA NA NEPORÉZNE POVRCHY 
a) Pred použitím nádobu pretrepte. 
b) Naneste tenkú rovnomernú vrstvu s použitím štetca 

s mäkkými štetinami 
c) Nechajte vyschnúť pred kontaktom s akýmkoľvek 

produktom Belzona® (pozrite časy schnutia).  
 
Poznámka: Pre niektoré aplikácie napr. tvárnenie 
a odlievanie sa vyžaduje viacero náterov, typicky 2 až 3 
nátery. Nechajte každú vrstvu vyschnúť pred aplikáciou 
ďalšej vrstvy. 
 

APLIKÁCIA NA PORÉZNE POVRCHY 
a) Zaceľte porézny povrch vhodným lakom a nechajte 

vyschnúť. 
b) Pretrepte nádobu so separátorom Belzona® 9411. 
c) Naneste tenkú rovnomernú vrstvu na nalakovaný povrch 

a nechajte vyschnúť.  
 

TYPICKÉ ČASY SCHNUTIA 
Časy schnutia závisia od hrúbky naneseného separátora 
Belzona® 9411 a od pohybu vzduchu ako aj od teploty povrchu. 
Môžu sa významne predĺžiť, ak je nanesená hrubá vrstva na 
chladný povrch v bezveterných podmienkach.  
 
Obvykle pri 20°C separátor Belzona® 9411 bude dostatočne 
suchý na prekrytie po 15-20 minútach. 
 
Povrchy chladnejšie ako 5°C treba pred použitím separátora 
Belzona® 9411 zohriať. 

MIERA POKRYTIA 
Orientačne by sa mala dosiahnuť miera pokrytia 3,7 m2 zo 
100 g balenia (37 m2 / kg) na hladkých oceľových povrchoch. 
Na drsných alebo nepravidelných povrchoch môže byť miera 
pokrytia znížená až o 50%. 
  
VHODNOSŤ POUŽITIA 
Separátor Belzona® 9411 môže pôsobiť agresívne na niektoré 
plasty. V prípade pochybností otestujte malú plochu na 
pôsobenie rozpúšťadla. 
 
ODSTRÁNENIE SEPARÁTORA 
BELZONA® 9411 
Tam, kde je to nevyhnutné na odstránenie zaschnutého filmu 
separátora Belzona® 9411, utrite povrch handrou namočenou 
v čističi Belzona® 9111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI 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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