
Belzona® 1321
Ceramic S-Metal

Индустриално покритие 
за защита на повърхнини 
от ерозия и корозия
Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) е двукомпонентно 
износоустойчиво покритие за защита на метални повърхнини 
от въздействие на ерозия и корозия. Продуктът може да се 
прилага за потопено състояние до температури 60°С.

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ще:  

•	 Опрости рутинната поддръжка 
•	 Намали нуждата от резервни части 
•	 Защити повърхността от ерозия и корозия

•	 Увеличи живота на оборудването

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) може да се полага без 
необходимост от специални инструменти и има висока адхезия 
към широк кръг от материали. Това многофункционално 
полимерно покритие не корозира и е устойчиво към 
различни химикали. 

Продуктът може да се инжектира за създаване на 
нестандартни подложки, за свързване на компоненти или 
за запълване на хлабини при необходимост от висока 
товароносимост.

Приложенията на Belzona 
1321(Ceramic S-Metal) включват:  

•	 Центробежни помпи
•	 Клапани 
•	 Вакуумни помпи
•	 Работни съдове
•	 Скрубери
•	 Топлообменници
•	 Работни колела
•	 Лица на фланци
•	 Колена на  тръби
•	 Т-образни отклонения
•	 Направляващи дюзи
•	 Капаци на водосъдържатели

Продуктовa характеристика

Сепаратори

Топлобменници

Работни колела

Капаци на водосъдържатели
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Belzona осигурява решение за ремонт и поддръжка на Вашето оборудване
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Belzona® 1321 (Ceramic 
S-Metal) е:
Лесен за нанасяне 
•	 Без необходимост от специални инструменти
•	 Може да се полага с четка, апликатор или 

инжектиращ пистолет
•	 Смесване и използване само на нужното 

количество

Безопасен   
•	 Полимеризацията при ниски температури 

осигурява пожаробезопасност
•	 Отлични електроизолационни характеристики
•	 Без разредители
•	 Подходящ за контакт с питейна вода

Многофункционален 
•	 Без свиване, разширение или изкривяване 
•	 Отлична адхезия към почти всички повърхнини 

включително стомана, алуминий, мед, месинг и 
стъклофибърни пластици 

Ефективен 
•	 Много висока устойчивост към ерозия и корозия
•	 Висока товароносимост
•	 Не корозира
•	 Добра химическа устойчивост 

Лица на фланци

Качествени продукти – Професионална консултация
Продуктовата гама на Belzona е произведена при стриктен контрол 
на качеството и производствената среда със съблюдаване на 
международно- признатите изисквания на ISO 9001:2000 и ISO 
14001:2004 .

Belzona има създадена глобална дистрибуторска мрежа с над 140 
дистрибутора в над 120 страни по света. Локален сервиз се осигурява 
от обучен технически консултант, който ще диагностицира проблема, 
ще предложи решение и ще осъществи 24 часова консултантска 
помощ и супервизия на място при ремонтните операции.
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9000 Варна, ул. «Ал. Дякович» 7
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.
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