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

Aбразионно устойчиви 
еластомери с висока 
твърдост
Belzona® 2111/2121/2131 (D&A Elastomer Systems) са 
двукомпонентни еластомерни материали за ремонт, 
възстановяване или създаване на гумени компоненти.

Belzona® 2111/2121/2131   
(D&A Elastomer Systems) ще:  

•	 Намалят нуждата от резервни части 

•	 Увеличат живота на оборудването

•	 Защитят повърхността от ерозия и корозия

Belzona° 2111/2121/2131 (D&A Elastomer Systems) могат да се 
полагат без необходимост от специални инструменти и имат 
висока адхезия към почти всякакви повърхнини. 

Тези многофункционални системи притежават висока 
устойчивост към износване, абразия и атмосферно 
въздействие, значителна гъвкавост и разтегливост, висока 
механична якост и устойчивост на скъсване.

Приложенията на Belzona® 
2111/2121/2131 (D&A Elastomer 
Systems) включват:  

•	 Помпи
•	 Диафрагми
•	 Еластични съединители
•	 Гумени отливки
•	 Демпфери
•	 Гумени плъзгащи лагери 
•	 Гумени покрития
•	 Уплътнения
•	 Камери за почистване
•	 Корпуси на филтри
•	 Гумено траспортни ленти
•	 Корабни кранци 

Помпи

Гумени плъзгащи лагери

Корабни кранци

Гумени транспортни ленти 
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Приложения

9000 Варна, ул. «Ал. Дякович» 7

Тел./факс: 052 698 606; 630 172

belzona@senyltd.com 
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.

Belzona® 2111/2121/2131  
(D&A Elastomer Systems) ca:
Лесeн за нанасяне 
•	 Не изисква специални инструменти

•	 Продължителен период на складиране

•	 Лесно смесване и полагане

Безопасен   
•	 Полимеризацията при ниски температури 

осигурява пожаробезопасност

Многофункционален  
•	 Малки и големи работни площи се покриват при 

една операция

•	 Добри електроизолационни свойства

•	 Много добра адхезия към широк кръг от 
материали включително естествена гума, нитрил, 
неопрен, SBR, PVC, полиуретан, стомана, мед, 
алуминий и бетон

Ефективен 
•	 Много висока адхезия

•	 Висока товароносимост

•	 Залепва здраво към алуминий

•	 Противоплъзгащият агрегат се износва много 
трудно

•	 Повърхността не се полира при работа

•	 Висока химическа устойчивост

Уплътнения

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.

www.belzona.com
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The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

ISO 9001:2000
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

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

За повече информация, моля обърнете се към Вашия регионален представител на Belzona:
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