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Втулките са монтирани 
след подготовка на 
масата. Вижда се 
дълбоката корозия 

Възстановяване на 
повърхностите с 

Belzona®4301 
 

Полагане на покритие 
Belzona®4311 

Разполагане на плочи от 
неръжд. стомана в/у Belzona 
за по-добро осигуряване и 

корозионна защита 

 

 

СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Чугунен плот на машина за бутилиране на безакохолни напитки 

ПРОБЛЕМ 
Корозията причинена от разлив води до разхлабване на седлата и от там до 

влошаване на процеса на пълнене съпроводено с още по-големи разливи.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Отворите на седлата са разпробити и са набити нови втулки. Където отвора е 

разрушен от корозия, втулките са монтирани с Belzona®4301 съгласно Belzona 

Know-how процедура ENC-3b. Повърхността на плота впоследствие е 

изградена с Belzona® 4301 и е положено покритие съгласно TCC-3 и ТCC-5. 

Плочи от неръждаема стомана са монтирани веднага след полагане на 

покритието за точно разпределение на отворите и дълготрайна защита срещу 

разливи. 

ФАКТИ 
Фирмата, извършваща поддръжката на този тип машини работи в различни 

заводи по света. Те ще използват Belzona и вбъдеще поради достъпността и 

технологичната поддръжка, която получават, както и поради дълготрайната 

устойчивост на Belzona срещу разливи на кисели разтвори в този тип 

индустрия. 
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