
Смеса за репарација 
и обновување на 
површини оштетени од 
ерозија и корозија
Belzona® 1311 (Керамика Р-Метал) е двокомпонентна смеса 
за репарација и обнова на метални компоненти оштетени од 
ерозија и корозија.

Belzona® 1311 (Керамика Р-Метал):  

•	 Ги поедноставува процедурите на одржување

•	 Ја обновува оштетената опрема

•	 Штити од ерозија и корозија

•	 Го намалува времето на застој на минимум

•	 Ја намалува потребата од резервни делови

Belzona® 1311 (Керамика Р-Метал) машински не е обработлив и 
лесно се нанесува на оштетените метални делови со рака. Оваа 
смеса исто така може да се упореби како силен структурен 
лепак за врзување или обликување неправилни подлошки.

Примената на Belzona® 1311 
(Керамика Р-Метал) вклучува:  

•	 Пропелери

•	 Лептирести вентили

•	 Топлоизменувачи

•	 Коленести цевки

•	 Центрифугални и турбински пумпи

•	 Затворачи од топлоизменувачи

•	 Површини околу пропелери од бродови

•	 Млазници од бродови

•	 Ротори

•	 Пропелерски бродски осовини

•	 Инјектори

Информации за производот

Топлоизменувачи

Затворачи од 
топлоизменувачи

Млазници од бродови

Лептирести вентили

www.belzona.com

Belzona® нуди решенија за Вашите потреби од репарации во одржувањето.

Belzona® 1311
Керамика Р-Метал



Belzona® 1311  
(Керамика Р-Метал):
Едноставен 
•	 Нема потреба од специјални алати

•	 Лесно се нанесува со шпакла

•	 Едноставен сооднос на мешање

Безбеден 
•	 Стврднувањето на ниски температури избегнува 

ризик од запалување

•	 Одлични електрични изолаторски способности

•	 Комплетна безбедност со нанесување на различни 

метали

•	 Подобрена безбедност поради работа на ладно

Има разновидна примена 
•	 Се обликува на прецизни контури

•	 Нема волуменско собирање, експанзија или 

деформација

•	 Се нанесуваат тенки или дебели слоеви во една 

операција

Ефикасен
•	 Извонредна отпорност на ерозија и корозија

•	 Одлична адхезија (спојување) на сите метални 

површини

•	 Отпорност на широк асортиман хемикалии

•	 Не кородира

Инјектори

ПРИМЕНА НА KNOW-HOW ТЕХНОЛОГИЈА

Консултација Сервис 24/ 7/ 365

Лице за контакт: 

Панче Настоски
тел: (02) 3076 347

моб: 076 49 30 49

e-mail: pnastoski.belzona@t-home.mk

Квалитетни производи – Техничка подршка
Палетата на Belzona производи се произведува според строги 
критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со 
интернационалните стандарди на ISO9001:2008 и ISO14001:2004.

Belzona има глобална дистрибутивна мрежа од 140 дистрибутери 
кои функционираат во 120 земји. Локална подршка е обезбедена 
од обучени технички консултанти кои знаат да го дијагностицираат 
проблемот, да понудат решение и да обезбедат совет и супервизија 
на лице место 24 часа.

www.belzona.com

Северна и Јужна Америка
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Азија и Океанија
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

Кина
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Европа и Африка
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

За понатамошни подетални информации обратете се на:
Спецификација на производот Belzona
Belzona Инструкции за работа 
Belzona KNOW-HOWIn Action

За повеќе информации Ве молиме обратете се кај Вашиот локален Belzona представник:
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