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IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU  

Belocid plus 

OPIS  

Belocid plus je moderný prostriedok na kuratívnu ochranu dreva pred hmyzom a 

hubami, založený na vode.  

ZLOŽENIE  

Alkydové živice, voda, biodícy.  

VLASTNOSTI  

 Vzhľad:  Transparentný roztok,  

 Farba:   Jemne žltý; drevo natreté výrobkom nemá farbu, takže sa  

môže natrieť farbou v akomkoľvek odtieni, 

 Hustota:  cca 1,01 г/см3. 

Kuratívna chemická ochrana dreva pred biologickými škodcami (hubami a hmyzom) 

preniká do dreva, v ktorom vytvorí pre huby a hmyz toxickú vrstvu. Hrúbka vrstvy je 

závislá od hĺbky preniknutia Belocidu plus do dreva, od druhu, kvality a zachovalosti 

dreva, stupňa jeho vysušenia a množstva naneseného prostriedku.  

OBLASŤ POUŽITIA  

Účinnosť Belocidu Plus plne spĺňa požiadavky európskych štandardov EN 113, EN 

152-1, EN 118, EN 46, EN 370 a EN 1390.  

BELOCID PLUS 
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Používa sa na ochranu dreva, v ktorom sa už objavili drevokazní škodcovia; a to 

drevokazné huby, ktoré sa vyskytujú najčastejšie z dôvodu vlhkosti dreva, a hmyz. 

Použitie Belocidu v obytných miestnostiach vo všeobecnosti neodporúčame. Použiť 

sa môže iba na menších plochách (okná, dvere a pod.) a vo vlhkých miestnostiach, 

ktoré nie sú určené na dlhšie zdržiavanie sa osôb (pivnice, kúpeľne a pod.).  

V takom prípade treba drevo dodatočne ošetriť jednoým z našich lazúrových alebo 

krycích výrobkov, ktoré neobsahujú biocídne látky (Lasur, Toplasur UV Plus, 

Exterier, Interier, Tophybrid). Tým sa zabráni bezprostrednému styku s ošetreným 

povrchom. Je samozrejmé, že sa na drevo, ktoré je dostatočne suché, musí opatrne 

nanášať farba alebo lak  

Pred použitím v obytných miestnostiach sa poraďte s konzultačným oddelením v 

spoločnosti Belinka.  

PRÍPRAVA PODKLADU 

Ošetrované drevo nesmie obsahovať staré nátery, musí byť suché, zbavené prachu 

a nečistôt. Všetko uvedené totiž znižuje spôsobilosť prenikania prostriedku do dreva.  

Ak je drevo znečistené hubami z triedy fúzačovitých, čo je viditeľné podľa oválych 

otvorov priemeru 8 až 10 mm, je nutné tieto znehodnotené časti dreva obsekať, 

odstrániť a spáliť. Obsekané drevo očistite oceľovou kefou, vysávačom na prach a 

natrite Belocid plus. Ošetrite aj susediace drevené časti, ktoré na pohľad ešte 

nevyzerajú byť poškodené.  

Ak drevo napadli iné, menšie druhy škodcov, drevo sa zvyčajne nedá obsekať, 

pretože sú chodbičky lariev prepletené po celom priemere dreva. V tom prípade 

drevo dôkladne napustiť Belocid plus.  

Ak sa vyskytne huba, je najlepšie poradiť sa s odborníkom, pretože sanácia je 

omnoho náročnejšia.  

SPÔSOB APLIKÁCIE  

Belocid plus je pripravený na použitie a nesmie sa riediť. Pred použitím ho 

premiešajte a potom nanášajte na drevo natieraním, máčaním, polievaním, alebo ho 
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nalievajte do otvorov, ktoré vytvoril hmyz, resp. otvorov, ktoré ste vyvŕtali sami, aby 

sa dosiahlo dôkladné nasiaknutie do dreva. U masívnejších drevených častí (napr. 

trámy) odporúčame vyvŕtanie otvorov vo vzdialenosti do 30 cm. Po vykonanom 

zásahu je nutné priestor ešte dlhú dobu dobre vetrať.  

Striekanie Belocid plus neodporúčame. Počas striekania môžu kvapôčky prostriedku 

vnikať do dýchacieho ústrojenstva resp. okolia. Striekanie je dovolené iba pri použití 

primeraných ochranných osobných prostriedkov a zariadení.  

SUŠENIE 

Čas sušenia je závislý od druhu, teploty a vlhkosti dreva, teploty a vlhkosti prostredia 

a množstva spotrebovaného prostriedku. Belocid plus prenikne hlboko do dreva, 

take sušenie môže trvať dva až tri týždne. Už po troch dňoch môžete nanášať 

Tophybrid, Lasur alebo Toplasur UV Plus, iné nátery až po úplnom vysušení. Počas 

sušenia treba zabezpečiť dobré vetranie.  

SPOTREBA  

N účinnú ochranu dreva odporúčame 200–300 ml/m2, alebo 3–5 m2 s jedným litrom 

Belocidu Plus (jednu až dve nasýtené vrstvy, v závislosti od nasiakavosti dreva).  

ČISTENIE NÁRADIA  

Po použití vyčistite pracovné nástroje vodou. 

UPOZORNENIA A RADY  

Pri práci a počas sušenia by mala byť teplota podkladu, nanášaného prostriedku a 

okolia vyššia ako 15 °C, v žiadnom prípade nesmie klesnúť pod 5 °C. Relatívna 

vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %.  

Neaplikujte za silného slnka.  
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Belocid plus obsahuje biocídy (insekticídy a fungicídy). Pri nesprávnom 

zaobchádzaní s prostriedkom môžu byť biocídy zdraviu škodlivé! Hoci sme zvolili 

najmodernejšie a najbezpečnejšie biocídy, treba byť pri práci opatrní a vyhýbať sa 

bezprostrednému styku s prostriedkom.  

Prostriedky obsahujúce biocídy používame v prípadoch, keď je takéto použitie  

predpísané alebo v jednotlivých prípadoch nevyhnutne potrebné.  

OBMEDZENIA 

Nesmie sa používať na ochranu dreva, ktoré sa môže dostať do bezprostredného 

styku s potravinami resp. krmivami.  

Nepoužíva sa tiež na ochranu dreva v spálňach, resp. zatvorených priestoroch, v 

ktorých sa zdržiavame dlhší čas (s výnimkou malých povrchov napr. okná, dvere a 

pod.).  

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA  

Belocid plus skladujte v tesne zatvorenom originálnom obale pri teplote do 30 °C 

mimo dosahu detí a mimo kontaktu s potravinami a krmivami.  

Tento výrobok nesmie zamzrnúť!  

Nepoužitý výrobok môžete preliať do menšej nádoby pre Belocid plus (0,75l). Nikdy 

ho neprelievajte do inej nádoby, aby nedošlo k zameneniu výrobkov. Používajte v 

malých množstvách, až kým ho nespotrebujete celý. 

POUŽITEĽNOSŤ  

V originálne zatvorenom obale je výrobok použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na 

obale.  
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Belocid plus nevylievajte na zem, do povrchových vôd resp. kanalizácie! Prostriedok 

je škodlivý pre vodné organizmy. Pri aplikácii na drevo je nevyhnutné použiť na 

ochranu pracovného priestoru nepriepustné plastové fólie, aby sa zabránilo ničeniu 

prostredia.  

Tekuté odpady odovzdajte v zberných centrách nebezpečného odpadu. Zlikvidujte 

kvapalný odpad a tiež obal ako špeciálny odpad v stredisku pre nebezpečné 

odpady, ktorý je organizovaný v rámci verejných služieb pre zber odpadov a jeho 

prepravu.  

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA  

Uchovajte mimo dosahu detí.  

Použite filter P2 pre brúsenie.  

Pri práci a schnutí zabezpečte dobrú ventiláciu.  

Pri natieraní nejedzte, nepite a nefajčite.  

Pri kontakte výrobku s očami, ich okamžite vypláchnite vodou.  

LEGISLATÍVA  

V súvislosti s legislatívou upravujúcou bezpečnosť výrobkov, bezpečnosť pri práci a 

preprave si prečítajte kartu bezpečnostných údajov.  

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE   

Môžete získať na internetových stránkach www.belinka.com.  

 

  

Účelom tejto technickej informácie je popísať technické vlastnosti a spôsoby nanášania výrobku. Hoci sa tieto rady zakladajú na dlhoročných 

skúsenostiach, zákazníci musia sami, na základe predbežných testov alebo inak, určiť, i je výrobok na planované použitie vhodný. Z dôvodu veľkého 

množstva faktorov ovlplyvňujúcich vlastnosti výrobku, teda substrátov, podmienok nanášania, manuálnych zručností a skúseností používateľa,klimatických 

podmienok a pod., výrobca nemôže prebrať zodpovednosť za obsah tejto používateľskej informácie. V prípade pochybností, sa , prosím, telefonicky 

obráťte na našich technických konzultantov. 

http://www.belinka.com/

