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Belzona® осигурява решение за ремонт и поддръжка на Вашето оборудване.

Термоактивиращ се ремонтен 
композит за полагане и ремонт 
на горещи повърхнини
Belzona® 1251 (HA-Metal) е еднокомпонентна система  за 
ремонт и защита на метални повърхнини по време на 
експлоатация. Този термоактивиращ се продукт може 
да се полага директно върху горещи повърхнини при 
минимална повърхностна подготовка, с което се премахва 
необходимостта от престой на оборудването.

Belzona® 1251 (HA-Metal) ще:  

•	 Осъществи ремонт и защита от корозията 
под изолации (CUI)

•	 Увеличи живота на оборудването 

•	 Намали престоите 

•	 Подобрите безопасността поради 
премахване  на огневите операции

•	 Намали разходите по поддръжката

Belzona® 1251 (HA-Metal) осигурява много висока защита от 
корозия.

Приложенията на Belzona® 1251  
(HA-Metal) включват:  

•	 Запълване на дефекти от питингова 
корозия

•	 Ремонт на изтънели метални стени
•	 Залепване на дубльорни плочи
•	 Локални ремонти
•	 Запушване на течове по 

тръбопроводи

Ремонт на  изтънели 
стени

Залепване на дубльори

Запушване на течове  по 
тръбопроводи

Запълване на дефекти от 
питингова корозия
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.
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Belzona® 1251 (HA-Metal) e:
Лесeн за нанасяне 
•	 Термоактивируема полимеризация  в диапазона 

70-150°С

•	 Еднокомпонентна система – без необходимост от 
теглене на компоненти или смесването им

•	 Лесно полагане с апликатор или шпатула 

Безопасен   
•	 Без разтворители

•	 Без изпаряеми съставки до 150°С 

Многофункционален  
•	 Много добра адхезия при минимална подготовка 

на повърхността

•	 Бързата полимеризация позволява  оборудването 
да бъде изолирано при минимално забавяне

•	 Съществува и в течна форма за полагане с четка– 
продукт Belzona® 5851 (HA-Barrier)

Ефективен 
•	 Отлична защита на установени  повърхнини до 

150°С

•	 Устойчив на абразия и удъри

•	 Добра химическа устойчивост

•	 Отлична адхезия дори и към ръчно подготвени 
повърхнини

•	 Висока товароносимост

•	 Термично стабилен до 200°С 

Локални ремонти

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 
ISO9001:2000 и ISO14001:2004.

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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За по-подробна информация може да се разгледат и:
Belzona Спецификация на продукта
Belzona Инструкции за употреба
Belzona KNOW-HOWIn Action
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