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IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Belprotect 

POPIS 

Belprotect je bezfarebný náter, ktorý sa používa na zlepšenie odolnosti natretého 

povrchu. Obsahuje prísady, ktoré chránia film proti plesni a riasam.  

ZLOŽENIE 

Alkydové živice, nearomatické rozpúšťadlá, vosky, sušidlá, UV absorbéry a obalové 

konzervačné látky. 

VLASTNOSTI 

Belprotect je vysoko kvalitné moridlo na drevo, ktoré sa používa ako konenčá úprava 

na už natreté povrchy s dekoratívnymi nátermi.  

Belprotect nie je biocídny výrobok a neslúži na očetrenie dreva od škodcov, ako sú 

huby a hmyz. Na tento účel odporúčame impregnácie, ako sú Belles alebo 

Impregnant.  

S výrobkom BELPROTECT si natretý povrch udržiava svoju farbu pred náterom. 

Tento výrobok je taktiež vhodný ako vrchný náter na tmavé povrchy. 

BELPROTECT 
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OBLASŤ NANÁŠANIA 

Belprotect sa používa v tienistých oblastiach, ktoré sú často vystavené vlhkosti 

a kondenzácii, a kde sa často vyskytujú riasy. Náter nie je vhodný na ošetrenie 

surového dreva alebo dreva, ktoré bolo práve naimpregnované. Konečný vzhľad 

povrchu je lesklý. 

FARBA 

Bezfarebný 

PRÍPRAVA POVRCHU 

Pred nanesením daný povrch očistite od všetkých nečistôt, jemne ho vybrúste 

a odstráňte prach. 

METÓDA NANÁŠANIA 

Pred použitím zamiešajte, nerieďte. Štetcom alebo valčekom naneste na suché 

drevo jednu vrstvu, ktorá už bola natretá. Pri nanášaní a schnutí musí byť teplota 

nad +8 oC.  

SUŠENIE 

Pri normálnych poveternostných podmienkach je povrch suchý za 24 hodín. Pri 

natieraní drevených elementov, ktoré budú nalložené mechanicky, nechajte ich 

schnúť aspoň týždeň. 
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SPOTREBA 

1 l výrobku Belprotect pokryje 15-25 m2 povrchu. 

ČISTENIE NÁRADIA 

Po použití vyčistite pracovné nástroje a pomôcky Belsolom, ale aj bielym destilátom 

alebo inými riedidlami na syntetické nátery. 

UPOZORNENIA A RADY 

Výrobok nie je vhodný na oživenie dekoratívnych náterov. Nenanášajte na 

poškodený povrch. Očistite opotrebovaný a riasami napadnutý povrch Algidom, a to 

podľa inštrukcií, a obnovte ho výrobkami Belton alebo Beltop. Naneste Belprotect 

ako konečný náter. 

Odporúčame systeamtické ošetrenie na kvalitnú ochranu dreva na miestach, ktoré 

sú vystavené vlhkosti. Ošetrite surové a vybrúsené drevo výrobkom Belles a dvomi 

nátermi Beltopu alebo tromi nátermi Beltonu v požadovanom odtieni. Naneste 

Belprotect ako konečný náter.  

Vyhýbajte sa nanášaniu počas silného slnečného žiarenia. 

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA 

Uskladnite výrobok v originálnom a tesne uzatvorenom obale, na suchom mieste 

a pri teplote nad 30 oC. Uchovajte mimo dosahu detí, jedla, krmiva a nápojov. 
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DÁTUM SPOTREBY 

Ak sa výrobok správne skladuje môže byť použitý až do dátumu, ktorý je uvedený na 

obale. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Nevylievajte zvyšky odpadovej vody alebo činidla do pôdy, povrchových vôd, ani do 

kanalizácie! Činidlo je škodlivé pre vodné organizmy. Uchovajte mimo dosahu detí. 

Zabráňte unikaniu do životného prostredia.  

Tekutý odpad zlikvidujte v centre pre nebezpečný odpad. Pre likvidáciu obalu a 

tekutiny použite zberné centrá pre nebezpečný odpad, ktoré sú organizované 

miestnym poskytovateľom služieb pre zber a odvoz domáceho odpadu. 

NARIADENIA 

V súvislosti s nariadeniami, ktoré upravujú bezpečnosť výrobku, bezpečnosť pri práci 

a doprave, prečítajte si materiál o bezepčnsoti. 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Viac informácií môžete získať na internetových stránkach: www.belinka.com.. 

 

 
. Cieľom technických informácií je informovať používateľov o možnostiach použitia výrobku. Aj keď sú naše odporúčania a rady založené na dlhoročných 

skúsenostiach, nezbavujú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. Vzhľadom na mnohé možné vplyvy na 

vlastnosti výrobku, zahrňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa a podmienky používania, nenesieme žiadnu 

zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok a pochybností, kontaktujte náš poradenský 

servis. 

http://www.belinka.com/

