Информации за производот

Заштитен премаз за површини
потопени во течности
Belzona 5811 (immersion grade) е двокомпонентен систем
(не содржи растворувачи) за заштита на метални и
неметални површини кои што се потопени во водени
раствори.

Belzona 5811 (Immersion Grade)
овозможува:

Belzona® 5811
Immersion Grade

•

Долготрајна заштита

•

Ја продолжува трајноста на опремата

•

Го намалува застојот

Belzona 5811 (Immersion Grade) се нанесува со четка или
шприцање. Овозможува извонредна заштита од ефектите
на солена вода, киселини, алкали, алкохоли, јаглеводород
и надворешни влијанија. Овој производ може да се нанесе
скоро на секакава површина вклучувајќи: леано железо,
нерѓосувачки челик, месинг, бакар, бетон, дрво, фиберглас
и алуминиум.

Танквани

Резервоари

Апликации за Belzona 5811
(immersion grade) се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Танквани
Резервоари
Затворачи за вода
Делови од ладилни кули
Цевки
Пумпи
Бетонски шахти
Челични штици од топлоизменувачи
Челични и бетонски столбови

Таложници
Затворачи за вода

www.belzona.com
Belzona нуди решенија за вашите потреби за репарација и одржување.

Belzona 5811
(Immersion Grade) е:

Belzona® 5811

Едноставен
•

Лесно се нанесува

•

Може да се нанесува со четка или шприцање

•

Двослоен систем - овозможува максимална заштита
во најтешки услови за работа

Immersion Grade

Безбеден
•

Не содржи разредувачи

•

Нема опасност од палење поради примена на ладна
постапка

Универзален
•

Ефективен на челик и други метални подлоги

•

Еквивалентно ефективен на бетон и цигла

•

Стврдвува на ладно при влажни услови

Ефективен
•

Одлична хемиска отпорност на следните хемикалии:
етанол10%, сулфурна киселина 20%, солна киселина
10%, hydrobomic acid 10%, nitric potassium hydroxide,
етил ацетат, метил ацетат, етилен гликол, 20%
раствор на амонијак, diethanolamine, јаглеводород,
морска вода, вода и сирова нафта.

Цевки

За повеќе инфорамции ве молиме контактирајте го вашиот локален Belzona представник.

КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
Палетата на Belzona материјали се произведува според строги
критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со
интернационалните стандарди на ISO 9001:2008 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.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Belzona products are manufactured under an
ISO 9000 Registered Quality Management System
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