
Издржливи 
Еластомери Отпорни 
на Абразија
Belzona® 2111/ 2121/ 2131 (D&A Систем на Еластомери) 
се двокомпонентни, еластомери наменети за репарација 
обновување или леење на гумени компоненти.

Belzona® 2111/ 2121/ 2131    
(D&A Систем на Еластомери):  

• Ја намалуваат потребата од резервни делови

• Го зголемуваат работниот век на опремата

• Штитат од ерозија и корозија

Belzona® 2111/ 2121/ 2131 (D&A Систем на Еластомери) се 
нанесуваат без специјални алати и се врзуваат скоро на секоја 
подлога.

Овие извонредни системи имаат одличен отпор на абење, 
абразија и атмосферска деградација, висока еластичност, 
извонредна механичка јакост и одлична растегливост и отпор 
на кинење.

Примената на Belzona® 2111/ 2121/ 
2131 (D&A Систем на Еластомери) 
вклучува:  

• Пумпи
• Дијафрагми (мембрани)
• Погонски спојки
• Флексибилни калапи
• Шок абсорбери (амортизери)
• Гумени лежишта – водилки
• Гумени облоги
• Заптивки
• Deburring машини
• Бродски браници
• Куќишта од филтри
• Транспортни траки

Информации за производот

Пумпи

Гумени лежишта – водилки

Бродски браници

Отпадни јами

www.belzona.com

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

Belzona® 2100 Series
D&A Систем на Еластомери

2111/2121/2131



Belzona® 2111/2121/2131 
(D&A Систем на Еластомери):
Едноставен 
• Нема потреба од специјални алати

• Долг рок на употреба

• Лесно се меша и нанесува

Безбеден 
• Стврднувањето на ниски температури го отстранува 

ризикот од запалување

Има разновидна примена 
• Мали или големи површини може да се работат во 

една операција

• Добар електричен отпор

• Се врзува жилаво на широк асортиман подлоги: 

природна гума, нитрил, неопрен, сбр, полиуретан, 

пвц, челик, бакар, алуминиум и бетон

Ефикасен
• Супериорна отпорност на удар и абразија

• Одлична отпорност на широк опсег хемикалии

• Извонредна механичка јакост

• Висока еластичност

Заптивки

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:

Copyright © 2009 Belzona International Limited. Сите права се загарантирани. Ниеден дел од 
оваа работа заштитен со правата на репродукција не може да се репродуцира или употреби 
во било каква друга форма или намена – графичка, електронска или механичка вклучувајќи 
фотокопирање, снимање или складирање на информации или системи за истражување – без 
дозвола од издавачот. Belzona® и Belesta® се регистриран заштитен знак.
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