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FN10112

(NATO FLUID)

INSTRUKCJA UŻYCIA
Środek Belzona® 8311 jest dostarczany w pojemnikach o
pojemności 5 litrów i może być nakładany metodą natrysku z
użyciem konwencjonalnego lub bezpowietrznego wyposażenia
natryskowego, przez zanurzenie, pędzlem lub metodą
tamponową.
Środek Belzona® 8311 jest także dostarczany w pojemnikach o
pojemności 0,5 litra wyposażonych w pompkę natryskową.
Należy najpierw zdjąć pokrywę pojemnika i przebić osłonę
zabezpieczającą. Następnie należy nakręcić pompkę
natryskową i naciskając spust, natryskiwać środek Belzona®
8311. Siłę natrysku można wyregulować przez obracanie
regulatora dyszy.
PENETRACJA
Nałożyć środek Belzona® 8311 na zatarty element i odczekać,
aby środek wniknął w głąb. W trudnych przypadkach może być
konieczna dwukrotna aplikacja.
Aby zapewnić maksymalną penetrację produktu, należy
rozcieńczyć materiał Belzona® 8311 białym spirytusem w ilości
maksymalnie równej ilości materiału.
SMAROWANIE
Rozpylić środek na powierzchnię wymagającą smarowania.
Można także zanurzyć komponenty w kąpieli ze środka
Belzona® 8311.
USUWANIE WODY
Rozpylić środek na powierzchnię, zwracając uwagę, aby
uwolniona woda miała gdzie odpływać.
ZABEZPIECZANIE PRZED KOROZJĄ
Po oczyszczeniu powierzchni nałożyć na nią środek Belzona®
8311 metodą natrysku lub pędzlem, zwracając uwagę, aby
materiał docierał do powierzchni także w miejscach, gdzie jest
nierówna.
Na liniach produkcyjnych elementy przeznaczone do
zabezpieczenia można także zanurzyć w kąpieli ze środka
Belzona® 8311.

KONTAKT Z TLENEM
Materiału Belzona® 8311 nie należy nakładać na komponenty
mające kontakt z czystym tlenem.
SILNIKI ELEKTRYCZNE
Po nałożeniu środka Belzona® 8311 silnik elektryczny powinien
przez kilka minut pracować na niskich obrotach do momentu,
kiedy test Meggera wykaże, że silnik może być ponownie
włączony do eksploatacji.
ZESPOŁY NAPĘDU CIERNEGO
Należy unikać kontaktu środka Belzona® 8311 z takimi
zespołami, aby nie dopuścić do poślizgów. W razie
przypadkowego kontaktu usunąć środek za pomocą białego
spirytusu i czystych szmatek.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TEMPERATURA ZAPŁONU — PRÓBA TYGLA ZAMKNIĘTEGO
38°C (100°F)
ZGODNOŚĆ Z OLEJAMI
Całkowicie zgodny z olejami mineralnymi, roślinnymi,
glikolowymi i estrowymi.
ODDZIAŁYWANIE NA TWORZYWA SZTUCZNE
Brak oddziaływania na fenole, polietylen, poliestry, nylon i
sztywne PCV. Plastyfikatory są ekstrahowane z elastycznego
PCV.
ODDZIAŁYWANIE NA GUMĘ
Brak oddziaływania na neopreny i inne gumy olejoodporne. Przy
przedłużonym kontakcie dochodzi do pęcznienia kauczuku
naturalnego i kauczuku butadienowo-styrenowego. Guma
nieutwardzona, np. wrażliwe na ciśnienie spoiwa na taśmach,
ulega rozpuszczeniu.
ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIE MALOWANE
Brak oddziaływania na farby poliuretanowe, epoksydowe i stare
powłoki farb alkidowych. Nowe powłoki farb alkidowych mogą
zostać zmiękczone lub może dojść do powstania pęcherzy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Element przeznaczony do pokrycia środkiem należy umyć
słodką wodą w celu usunięcia pyłu lub silnych zabrudzeń.
USUNIĘCIE MATERIAŁU BELZONA® 8311
W razie potrzeby, np. kiedy jest wymagana czysta powierzchnia
przed malowaniem, warstwę środka Belzona® 8311 można
łatwo usunąć za pomocą białego spirytusu lub środków
czyszczących o odczynie zasadowym.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA
Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyki substancji
chemicznych i zrozumieć podane w nich informacje.
The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is
true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify
the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of
coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of
any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a
particular purpose.

Produkty marki Belzona są
produkowane w ramach
Systemu zarządzania
jakością zgodnego z normą
ISO 9001

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.
Copyright © 2015 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.
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