Belzona® 9631
NÁVOD NA POUŽITIE
1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA
PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY APLIKUJTE NA
ČISTÉ, PEVNÉ A DOBRE ZDRSNENÉ POVRCHY

Teplota
5ºC
10ºC
Všetok materiál
12 minút 6 minút
použiť do

20ºC

40ºC

3 minút

1,5 minúty

3. BELZONA® 9631 APLIKÁCIA

i)

Kovové povrchy

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

a)

Odstráňte zvyšky nečistôt a odmastite povrch handrou
namočenou v čističi Belzona® 9111 alebo inom účinnom
čističi, ktorý nezanecháva stopy napr. metyl etyl ketón
(MEK). Ak je to potrebné, na vypudenie oleja z hlboko
impregnovaných povrchov použite plameň.
Zdrsnite povrch brúsením alebo hlbokým zaškrabávaním.
Ukončite prasklinu odvŕtaním oboch jej okrajov. Dlhé
praskliny by mali byť odvŕtané každých 70 až 100 mm,
v dierach by mal byť vytvorený závit a do závitu
zaskrutkované vhodné skrutky, ktorých vyčnievajúca časť
bude odrezaná.
Praskliny vybrúste do tvaru V použitím uhlovej brúsky.
Znovu odmastite použitím handier s alkoholom, aby ste sa
vyhli preneseniu znečistenia.

Neaplikovať ak:
i) Teplota je nižšia ako 5°C.
ii) Sneží.
iii) Ak je pracovné prostredie pravdepodobne znečistené
olejom alebo vazelínou z priľahlého zariadenia alebo
dymom z petrolejových ohrievačov alebo tabaku.

b)
c)

d)
e)

ii)

Pružné povrchy (napr. povrchy plastov ako je PVC
a sklolaminát)

a)

Podrežte jemne hrany ostrým nožom a ošúchajte povrch
rotačnou drôtenou kefou, pílovým listom alebo iným
vhodným zdrsňujúcim nástrojom.
Odstráňte uvoľnené nečistoty.
Odmastite povrch pomocou handier s alkoholom.

b)
c)

a)

b)

c)

MIESTA, KDE PRODUKT BELZONA® 9631 NEMÁ
PRIĽNÚŤ
Naneste štetcom tenkú vrstvu separátora Belzona® 9411
a nechajte ju vyschnúť 15–20 minút pred pokračovaním podľa
bodu 2.

2. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
a)

b)

Neotvárajte fóliové vrecko, kým nie ste pripravení na jeho
použitie, pretože reakcia začína ihneď vystavením produktu
vlhkosti v atmosfére.
Rukami v rukaviciach otvorte fóliové vrecko, vyberte rolku
bandáže Belzona® 9631 a ihneď ponorte do čistej vody
s teplotou 5-40°C na 20 sekúnd na aktivovanie produktu
Belzona® 9631.

®

APLIKÁCIA PRODUKTU BELZONA 9631
Okamžite omotajte bandáž Belzona® 9631 okolo
poškodeného miesta tak, aby bandáž Belzona® 9631
prečnievala aspoň 25 mm na každú stranu za poškodenú
oblasť. Ak je to potrebné, aplikujte špirálovite s 50%-ným
presahom. Pri aplikácii bandáž Belzona® 9631 napnite tak,
aby sa zabránilo zachyteniu vzduchu a zabezpečil sa dobrý
kontakt s podložkou. Zabezpečte, aby bola bandáž
Belzona® 9631 aplikovaná cez poškodené miesto
minimálne v 9 vrstvách.
APLIKÁCIA ĎALŠÍCH ZÁBALOV
V prípade, že sú potrebné dodatočné zábaly bandážou
Belzona® 9631, opakujte kroky 2–3a. Aplikujte dodatočné
zábaly priamo na bandáž Belzona® 9631.
APLIKÁCIA VYTVRDZOVACEJ FÓLIE
Okamžite po aplikácii bandáže Belzona® 9631, omotajte
vytvrdzovaciu fóliu špirálovite okolo poškodeného miesta.
Natiahnite fóliu tak, aby ste stlačili bandáž Belzona® 9631.
Zaistite napnutie na oboch koncoch použitím lepiacej
pásky. Urobte malé dierky vo vytvrdzovacej fólii, aby cez
ne mohol unikať kysličník uhličitý v priebehu
vytvrdzovania.

4. UKONČENIE MOLEKULÁRNEJ
REAKCIE
Bandáž Belzona® 9631 stvrdne za 60-90 minút pri 20°C, ale
v suchých podmienkach alebo za nízkych teplôt vytvrdzovanie
potrvá dlhšie.

POZNÁMKY:
ČAS SPRACOVANIA
Po ponorení do vody musí byť produkt Belzona® 9631 použitý
do času uvedeného v tabuľke:
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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.
Copyright © 2018 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka.
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