Информации за производот

Повеќенаменски
машински обработлив
композитен материјал
за репарација и обнова
Belzona® 1111 (Супер метал) е двокомпонентен композитен
материјал составен од полимери, керамика и челик. Овој
материјал овозможува економично решение за голем број
репарации од областа на инженерското одржување.

Belzona® 1111 (Супер метал):
•

Ги поедноставува процедурите на одржување

•

Ја намалува потребата од резервни делови

•

Го намалува времето на застој

•

Ја зголемува безбедноста со работа на ладно

Belzona® 1111 (Супер метал) може да се нанесува без употреба
на специјални алати. Се врзува скоро на секоја површина и
може машински да се обработи со вообичаените алати. Овој
материјал е отпорен на корозија и разни хемикалии.
Репарација на фланша

Обликување на осовина на
лице место

Примената на Belzona® 1111
(Супер метал) вклучува:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Репарација на куќиште од лежиште
Профилирање на заптивна површина

Оштетени/ изгребани осовини
Оштетен навој
Оштетени кајли
Скршени и дупнати куќишта
Оштетено постоље на машина
Проширени лежишта/ куќишта од чаури
Оштетени фланши
Дупнати резервоари
Изгребани/оштетени хидраулични
клипњачи
• Скршени цевки

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

Belzona® (Супер метал):
Едноставен
•

Лесно се меша и нанесува

•

Нема потреба од специјални алати

•

Се меша и употребува само потребна количина
материјал

Безбеден
•

Стврднувањето на ниски температури

•

избегнува ризик од запалување

•

Одлични електрични изолаторски способности

•

Погоден за контакт со вода за пиење

Има разновидна примена
•

Потполно машински обработлив со
конвенционални алати

•

Моделирање на прецизни контури

•

Нанесување тенки и дебели слоеви во една
операција

•

Цврсто спојување на скоро секоја површина

•

Нема волуменско собирање, експанзија или
деформација

Ефикасен
•

Висока механичка цврстина

•

Исклучителна отпорност на топлина

•

Не кородира

•

Извонредна отпорност на хемикалии

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.

Репарација на осовина

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

ПРИМЕНА НА

KNOW-HOW

ТЕХНОЛОГИЈА

Лице за контакт:

За понатамошни подетални информации обратете се на:

Панче Настоски

Спецификација на производот Belzona
Belzona Инструкции за работа
Belzona KNOW-HOWIn Action

тел: (02) 3076 347
моб: 076 49 30 49
e-mail: pnastoski.belzona@t-home.mk

Консултација
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