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ИДЕНТИФИКАЦИЈ А НА ПРОИЗВОД  

BELLES P 

ОПИС 

Belles е средство врз база на растворувачи за превентивна заштита на дрво од 

инсекти, габи и помодрување. Се употребува како прајмер или основен премаз 

и средство за импрегнација за сите видови дрво што се изложени на биолошки 

штетници.  

СОСТАВ  

Алкидни смоли, растворувачи, биоциди.  

СВОЈСТВА  

 Изглед:   Проѕирен раствор, 

 Боја:   Жолто-кафеава; Дрвото премачкано со 

производо е безбојно, па затоа може да се 

премачка со лазура во која било нијанса, 

 Густина:  0,79 – 0,83 g/cm3, 

 Точка на палење: над 61 ºC. 

 

Производот го штити дрвото од биолошки штетници (габи и инсекти). Тој се 

апсорбира во дрвото и формира токсичен слој во дрвото за габи и инсекти. 

Дебелината на овој слој зависи од длабочината на пенетрација на Belles во 

дрвото, видот и квалитетот на дрвото, степенот на исушеност и количината на 

нанесениот производ.  

BELLES 
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НАНЕСУВАЊЕ  

Употребувајте го на дрво на кое му е потребна хемиска заштита поради 

неотпорност или поради локацијата.  

Употреба на Belles во средини за живеење не е препорачлива. Може да се 

употребува само на мали површини (прозорци, врати, итн.) и влажни места каде 

луѓето не поминуваат подолго време (подруми, купатила). Дрвото во средини за 

живеење импрегнирано со Belles дополнително да се заштити со еден од нашите 

производи што не содржат биоциди (Lasur, Toplasur uv plus, Exterier, Interier, 

Tophybrid), така што ќе се спречи директен контакт со заштитената површина.  

На дрвени елементи што се изложени на временски влијанија (прозорци, врати, 

облоги, огради, ролетни), по нанесувањето и и сушењето на Belles треба 

дополнително да се заштитат што е можно поскоро со премази отпорни на 

временски влијанија (Belton, Beltop UV plus).  

СЕРТИФИКАТИ  

Ефективноста на Belles целосно ги исполнува критериумите на Европските 

стандарди EN 113 за фунгициди, EN 46 за инсектициди и EN 152 за 

помодрување.  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА  

Дрвото што ќе се заштитува не смее да има стари премази и мора да биде суво 

и исчистено од нечистотии и прашина. Сите тие во суштина го намалуваат 

капацитетот на средството за да навлезе во дрвото.  

Ако дрвото е зафатено со габи или инсекти, заштитата само со Belles не е 

доволна. Во овој случај употребете Belocid Plus и побарајте совет од член на 

нашата Служба за Советување.  
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НАЧИН НА НАНЕСУВАЊЕ  

Belles е готов производ и не смее да се раствора. Измешајте го пред употреба и 

нанесете го врз правилно подготвено дрво со премачкување, потопување 

(накиснување), протекување така што дрвото ќе биде заштитено од сите страни. 

Пресеците на дрвото мора да се заштитат особено поради тоа што се 

најосетливи на влажност и заразување. Прскање не е препорачливо поради 

опасноста од капки што може да се вдишат или да се испрскаат во околината. 

Дозволено е во соодветни, простории направени за таа цел со употреба на 

соодветна заштитна опрема.  

Во несоодветни места и на високи температури (во лето) може да дојде до 

зголемување на концентрацијата на раствори во воздухот и запалување како 

резултат на електрично празнење.  

При употреба на Belles за импрегнација на дрво во соба, потребно е долго 

провертување на собата.  

СУШЕЊЕ 

Времето на сушење зависи од видот, температурата и влажноста на дрвото, 

собната температура и влажност, како и количината на употребено средство. Во 

нормални временски услови, времето на сушење е од 8 до 12 часа.  

Времето на сушење е подолго и на пониски температури и / или повисока 

релативна влажност на воздухот.  

По 24 часа може да нанесете Belton или Beltop UV plus, и по една недела било 

кој завршен премаз или завршен емајл. За време на сушењето, потребно е 

добро проветрување.  

ПОКРИВНА МОЌ  

Покривната моќ зависи од апсорпцијата, и затоа е не може точно да се предвиди. 

Факт е дека подобра заштита бара поголема потрошувачка. За премачкување на 
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столарија од бор, добра заштита се достигнува со 140–160 ml/m2 или 110–130 

g/m2. Смреката е помалку апсорбирачка, што значи помала потрошувачка.  

Неколку видови на дрво се практично не-апсорбирачки (на пр. срцевина од бор, 

ариш, даб), и поради тоа потрошувачката е значително помала, но сепак добра 

бидејќи овие видови на дрво се природно поотпорни и може да се заштитат само 

со мала количина на средство. Не е потребно да се заштитуваат високоотпорни 

видови на дрво (на пр. тиковина) со Belles.  

За оптимална заштита Ви препорачуваме потрошувачка така што 1 литар ќе 

премачка 6–7 m2 дрво.  

ЧИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ  

По употребата, исчистете го приборот и додатоците со бел шпиритус.  

СОВЕТИ и ПРЕДУПРЕДУВАЊА 

При работата и за време на сушењето, температурата на супстратот, 

заштитното средство и на околината треба да биде над 15 °C, но не помалку од 

5 °C. Релативната влажност на воздухот не треба да биде над 75 %. 

Избегнувајте премачкување на силна сончева светлина. Растворувачите во 

Belles се запаливи, и поради тоа е потребно да се внимава при работа со овој 

произод. Не употребувајте го во близина на пламен или оган.  

Belles содржи биоциди (инсектициди и фунгициди). Ако со производот се работи 

неправилно, биоцидите се опасни по здравје! Иако ги избравме најнапредните и 

најбезбедните биоциди, треба да се внимава при работата за да се избегне 

директен контакт со средството. Употребувајте средства што содржат биоциди 

само кога е препорачано или неопходно во одредени случаи.  

ОГРАНИЧУВАЊА 

Не употребувајте Belles за заштита на дрво што доаѓа во директен контакт со 

храна за луѓе или сточна храна.  
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Исто така, не употребувајте го за заштита на дрво во спални соби или во 

затворен простор каде луѓето поминуваат подолг период, освен на мали 

површини (на пр. прозорци, врати, итн). 

СКАЛДИРАЊЕ И РАКУВАЊЕ  

Складирајте го Belles во цврсто затвореното оригинално пакување во  

затворен простор на температура под 30 °C. Чувајте го подалеку од дофат на 

деца и животни и подалеку од храна и сточна храна.  

Неискористеното средство може да се тури во помали пакувања за Belles  

(0,75 л), никогаш во други пакувања поради можност за непрепознавање или 

замена. Употребувајте помали количини додека се истрошат. 

РОК НА ТРАЕЊЕ  

Во неговото оригинално пакување, производот треба да се употребува според 

датумот даден на пакувањето.  

ОКОЛИНА 

Не истурајте Belles во ододниот систем, во површни водни површини или било 

каде во околината. Искористете ја целата количина на производот, за дрвото да 

е дополнително премачкано по потреба. Исфрлете го пакувањето или 

неискористениот производ како посебен отпад.  

За центрите за собирање прашајте ги овластените лица во вашата држава.  

Ова средство може да се уништи со палење под контролирани услови и во 

овластени погони за согорување.  

Отворете го садот и оставете го да се суши, а потоа може да се отстрани како 

посебен отпад. 
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ПРАВИЛА  

За време на работата, носете посебна заштитна опрема (очила, ракавици, 

заштитна облека) и добро проветрувајте.  

Осигурајте се дека има добра вентилација за време на работата и при 

сушењето.  

Не јадете, пиете или пушете цигари за време на употреба на бојата.  

Во случај на контакт со очи или кожа, веднаш и темелно исплакнете со вода.  

Во однос на правилата за безбедна работа со производот, безбедност при 

работата и при транспорт, прочитајте ги безбедносните информации на ознаката 

од производот. 

ДРУГИ ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ   

Повеќе информации може да пронајдете кај нашите дистирбутери или на 

нашата веб страна: www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целта на овие технички податоци е да ги опишат техничките својства и опциите на нанесување на овој производ. Иако советите произлегуваат од 

нашето долгогодишно искуство, купувачите мора да одлучат сами, преку прелиминарни тестови или на друг начин, за соодветноста на производот 

за очекуваната потреба. Поради голем број на влијанија врз својствата на овој производ, од супстрати, услови на нанесување, работното искуство 

на корисникот, временските услови, итн., производителот не е правно одговорен за соджината на овој информациски лист. Во случај на двоумење, 

повикајте ги нашите технички консултанти. 

http://www.belinka.com/

