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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Шахтови отвори и капаци на градска улица.  

ПРОБЛЕМ 
Капаците на шахтовите отвори са причинявали голям шум поради лоша 

нивелация  на леглата им. Местната общественост ги е наричала „пеещите 

капаци”.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Приложението е осъществено съгласно технологична процедура Belzona Know-

How GSS-8. Леглото на капака на шахтата е награпено и обезмаслено. Капакът 

е защитен от залепване с „хоби”лента и Belzona® 9411. Belzona® 1111 е 

използвана за възстановяване леглото на капака.  

ФАКТИ 
С Belzona® 1111 е бил осъществен икономически изгоден ремонт с перфектна 

нивелация на капаците към леглата им в шахтите, елиминирайки така 

неприятния за гражданите шум. Конвенционалните методи за ремонт биха 

траели много по-дълго време, с много повече работни усилия и използване на 

различни ремонтни материали (асфалт, армиран бетон, т.н.). Възприетата за 

този ремонт технология на Belzona® е спестила на общината около 200 EURO 

за всяка шахта.   
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