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

Гъвкава система за 
ремонт и защита на 
покривни конструкции
Belzona® 3121 (MR7) е двукомпонентна устойчива на 
атмосферни влияния система за аварийни ремонти и 
херметизация на всички видове покривни конструкции. 

Този многофункционален течен продукт е предназначен за 
бързa хидроизолация и може да се полага при атмосферните 
условия през почти цялата година.

Belzona® 3121 (MR7) ще:  

•	 Опрости поддръжката на покривната 
конструкция 

•	 Осигури лесен ремонт в случай на аварийна 
ситуация

•	 Покрие напълно сложни покривни контури

•	 Полимеризира при сурови атмосферни 
условия 

Belzona® 3121 (МR7) e лека безшевна мембранна система, 
която се свързва здраво към широк кръг от основи 
включително бетон, тухли, мед, олово, чугун, галванизирана 
стомана, асфалт и камък.

Приложенията на Belzona® 3121  
(MR7) включват:  

•	 Парапетни стени и връзки на 
каменни корнизи

•	 Комини и отдушници
•	 Връзки и спойки
•	 Остъклени конструкции
•	 Шевове на улуци
•	 Разширителни фуги
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.
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Belzona® 3121 (MR7) e:
Лесeн за нанасяне 
•	 Един продукт за всички ремонти

•	 Без необходимост от специални инструменти

•	 Лесно смесване и полагане

•	 Без необходимост от полагане на грундове или 
кондиционери

Безопасен   
•	 Полагане без необходимост от огневи операции

•	 Леко покритие

Многофункционален  
•	 Може да се полага и при лоши метеоролични 

условия

•	 Ще полимеризира и под вода

•	 Многофункционално използване за всички 
видове ремонти

•	 Пълно покриване на сложни покривни контури 

•	 Отлична адхезия към повърхността на 
практически всяка основа 

•	 Висока гъвкавост, адаптирана към свиването и 
разширяването на покрива

Ефективен 
•	 Дълготраен ремонт и защита

•	 Отлична защита от атмосферни условия

•	 Висока адхезия

Парапетни стени

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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