
BELZONA® 1221 (Super E – Metal)

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Zajištění účinného molekulárního spojení
APLIKUJTE POUZE NA ČISTÝ, SUCHÝ A DOBŘE
ZDRSNĚNÝ POVRCH

a) Očistěte 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). Po-
užijte plamene pro odpaření zbytků mastnot z hlub-
ších prasklin.

b) Zdrsněte povrch opískováním, poškrábáním nebo
broušením.

c) Nakonec znovu odmastěte. Použijte čistý hadřík, aby
jste se vyhnuli opětovnému znečištění povrchu.

Na místa, na která by materiál BELZONA® 4111 neměl
přilnout, naneste tenkou vrstvu BELZONA® 9411
(RELEASE AGENT), nechte ji 15 – 20 minut vyschnout
před pokračováním podle bodu 2.

2. Míchání složek
a) Postupně otevřete sáčky se základní složkou a tvrdid-

lem a důkladně, pomocí špachtličky vyprázdněte je-
jich obsah na pracovní plochu BELZONA.

b) Obě složky v odpovídajícím množství míchejte tak
dlouho až obdržíte jednotnou stejnobarevnou hmotu.

Pozmámky:
1. Doba aplikace
Namíchaný materiál BELZONA® 1221 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 5 min. 4 min. 3 min.

2. Míchání malého množství

• váhově – základní složka : tvrdidlo = 2 : 1
• objemově – základní složka : tvrdidlo = 1 : 1

3. Vydatnost
1 kg materiálu postačí na 550 cm3

Obsah balení je 125 g.

3. Aplikace Belzona 1221

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

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

Aplikujte BELZONA® 1221 přímo na připravený po-
vrch pomocí plastikové tvarovky nebo špachtličky.

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

Na díry, praskliny a průrvy použijte zesilující tkaninu
BELZONA® 9341 (Reinforcement Tape) a to tak, že
namažete tkaninu BELZONA® 9341 z jedné strany ma-
teriálem BELZONA® 1221, a přitisknete ji na opravova-
né místo tou natřenou stranou. V případě potrubí otečte
tkaniny několikrát kolem dokola. Nakonec natřete opra-
vované místo (tkaninu) shora materiálem BELZONA®
1221.

Zahlaďte nerovnosti BELZONA® 1221 pomocí plastic-
ké tvarovky nebo mechanicky opracujte.

Poznámka
Ihned po skončení aplikaceBELZONA® 1221 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.

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. Aplikace další vrstvy BELZONA® 1221
V případě, kdy je zapotřebí aplikace další vrstvy
BELZONA® 1221, je to možno provést nejpozději do
4 hodin po aplikaci první vrstvy. Po zatvrdnutí první vrs-
tvy (viz tabulka tvrdnutí v závislosti na čase) je ji nutno
místo opět zdrsnit, jinak nebude dosaženo dokonalé
přilnavosti.
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Teplota

Odolnost na: 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C

Pohybu bez zatížení nebo ponoření 17 min. 16 min. 15 min. 14 min. 13 min. 12 min.

Obrábění a/ nebo lehkému zatížení 60 min. 50 min. 45 min. 40 min. 35 min. 30 min.

Úplné elektrické, mechanické nebo tepelné zatížení 120 min. 100 min. 90 min. 75 min. 60 min. 45 min.

Ponoření v chemikáliích 48 h 36 h 30 h 24 h 20 h 16 h


