
BELZONA® 1812

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Zajištění účinného molekulárního spojení
APLIKUJTE POUZE NA OPÍSKOVANÝ POVRCH

a) Odstraňte zbytky nečistot a odmastěte povrch hadří-
kem namočeným v BELZONA® 9111 (cleaner/de-
greaser) nebo jiným vhodným čističem, který
nezanechává stopy např. metyl etyl keton (MEK).
Použijte plamene pro odpaření zbytků mastnot
z hlubších prasklin.

b) Vyberte brusivo, které zajistí kvalitní očištění povr-
chu do minimální hloubky 75 mikronů.

c) Opískujte povrch kovu k dosažení následujícího stan-
dardu:
ISO 8501 – 1 Sa 2½ velmi důkladné opískování
Americký standard blízký ideální konečné úpravě
SSPC SP 10
Švédský standard Sa 2½ SIS 05 5900

d) Očištěný povrch by měl být opatřen než začne oxido-
vat.

Poznámka
Povrchy, které byly v neustálém kontaktu s roztokem
soli, např. mořskou vodou, musí být ošetřeny na požado-
vaný standard, ponechány 24 hodiny v klidu, aby zbytky
soli vystoupily z pórů a následovně opět očištěny. Tento
postup se musí opakovat až do úplného odstranění soli
z povrchů.

Na místa, na která by materiál BELZONA® 1812 neměl
přilnout, naneste tenkou vrstvu BELZONA® 9411
(RELEASE AGENT), nechte ji 15 – 20 minut vyschnout
před pokračováním podle bodu 2.

2. Míchání složek
Obě složky v odpovídajícím množství přeneste na pra-
covní plochu BELZONA a míchejte tak dlouho až obdr-
žíte jednotnou stejnobarevnou hmotu.

Poznámky:
Míchání při nízké teplotě
Při aplikaci, kde teplota materiálu je pod 5 °C zahřejte
obě složky na teplotu +/– 20 – 25 °C.

Doba aplikace
Namíchaný materiál BELZONA® 1812 se musí spotře-
bovat během doby uvedené v tabulce, která se počítá od
začátku mísení obou složek.

Teplota 5 °C 15 °C 25 °C

Spotřebovat během 1 h 45 min. 20 min.

Míchání malého množství
• váhově – základní složka : tvrdidlo = 4,2 : 1
• objemově – základní složka : tvrdidlo = 4 : 1

Vydatnost
1 kg materiálu postačí na 442 cm3

Při tloušťce vrstvy 3 mm postačí 1 kg materiálu na
0,147 m2

3. Aplikace BELZONA® 1812

Pro dosažení co nejlepších výsledků nepoužívejte:
• při teplotě nižší jak 5 °C nebo vlhkosti nad 90 %
• za deště, sněžení nebo mlhy
• jestliže povrch je vlhký
• když existuje možnost znečištění povrchu olejem nebo

mazivem z nářadí nebo okolí opravy, kouřem petrole-
jového ohřívače nebo tabáku.

Aplikujte BELZONA® 1812 přímo na opravovaný po-
vrch pomocí špachtličky nebo plastikové tvarovky.

Pevně přitlačte za účelem vyplnění všech štěrbin a prask-
lin, vytlačení vzduchových bublinek, vše pro zajištění
dokonalého přilnutí k povrchu

Zahlaďte nerovnosti BELZONA® 1812 pomocí plastic-
ké tvarovky.

V doporučované tloušťce vrstvy min. 6 mm je možno ma-
teriál nanášet na vodorovné i svislé plochy.

4. Doba vytvrzení
Je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy. Tenčí vrstva tvrdne
déle, hrubší rychleji. Dobu tvrdnutí (pro vrstvu hrubou
6 mm) v závislosti na teplotě ukazuje tabulka.
Hodnoty obsažené v této tabulce platí pro minimální do-
poručovanou tloušťku vrstvy 6 mm. Jestli vrstva bude
tenčí hodnoty budou delší, a naopak.

5. Obrábění vytvrzeného materiálu Belzona 1812
MateriálBelzona 1812 se těžko obrábí, když je vytvrzený.
Soustřeďte se proto na dosažení požadované tloušťky
vrstvy aplikace, abyste se vyhnuli následnému opracová-
ní.

6. Aplikace další vrstvy BELZONA® 1812
V případě, kdy je zapotřebí aplikace další vrstvy
BELZONA® 1812, je to možno provést nejpozději do
3 hodin (při 20 °C) po aplikaci první vrstvy. Po zatvrdnutí
první vrstvy (viz tabulka tvrdnutí v závislosti na čase) je
nutno místo opravy opět zdrsnit, jinak nebude dosaženo
dokonalé přilnavosti.



Poznámka
Ihned po skončení aplikace BELZONA® 1812 důkladně
očistěte nářadí pomocí rozpouštědla BELZONA® 9111
nebo obdobných čističů např. MEK. Štětce, aplikační
pistole, spreje a jiné aplikační nářadí očistěte pomocí
vhodného rozpouštědla jako BELZONA® 9121, MEK,
acetonu nebo syntetického ředidla.
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Belzona Polymerics Ltd.
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E-mail: jholub@strojconsult.cz

BELZONA® je registrovanou obchodní značkou firmy Belzona International Ltd.

Teplota

5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C

Pohyb bez zatížení nebo ponoření 18 h 8 h 6 h 4 h 3 h 2 h

Obrábění a/ nebo lehké zatížení 24 h 12 h 9 h 6 h 4 h 3 h

Úplné mechanické nebo tepelné zatížení 7 dní 5 dní 4 dny 3 dny 2 dny 1½ dne

Kontakt s chemikáliemi 14 dní 10 dnů 7 dní 5 dní 3 dny 2 dny


