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

Безшевна гъвкава защита 
за термоизолация
Belzona® 3211 (Lagseal) е еднокомпонентно устойчиво 
на атмосферни влияния покритие за херметизация и 
дълготрайна защита на всички видове термоизолация. 

Тази многофункционална система е устойчива на вода, 
атмосферни влияния, пожар и може лесно да се полага както 
на влажни така и на сухи повърхнини.

Belzona® 3211 (Lagseal) ще:  

•	 Осигури безшевно покритие 

•	 Осигури дълготрайна защита 

•	 Покрие напълно сложни контури

•	 Осигури трудова и пожаробезопасност   

Belzona® 3211 (Lagseal) може да се полага без необходимост 
от специални инструменти. Полага се в два слоя с вграждане 
на армиращо стъклофибърно платно.

Приложенията на Belzona® 3211  
(Lagseal) включват:  

•	 Херметизиране на изолации
•	 Паропроводи
•	 Изходи на въздуховоди
•	 Клапани
•	 Резервоари
•	 Тръбопроводи
•	 Бойлери
•	 Чохли на фланци
•	 Съдове под налягане
•	 Топлобменници
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9000 Варна, ул. «Ал. Дякович» 7
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.

Belzona® 3211
Lagseal

Belzona® 3211 (Lagseal) e:
Лесeн за нанасяне 
•	 Лесен за полагане с четка
•	 Може да се полага и със спрей
•	 Без необходимост от специални инструменти

Безопасен   
•	 Полагане без необходимост от огневи операции
•	 Лесно почистване на оборудването

Многофункционален  
•	 Може да се полага върху нова или съществуваща 

термоизолация на паропроводни, кондензиращи 
или горещи тръби 

•	 Лесно се постига напълно безшевно покритие 
над тръбни колена, Т-образни разклонения или 
фланци

•	 При полагане върху влажни повърхнини  
позволява изпарение на захванатата влага, 
запазвайки изолацията суха и ефективна

•	 Може да се полага на влажни повърхнини

Ефективен 
•	 Не развива бактериално разпространение и 

осигурява хигиеничен завършек  
•	 Отлична химическа и маслена защита
•	 Висока гъвкавост 
•	 Издържа на движения следствие термични 

движения и вибрации в системата
•	 Устойчивост към вода, пара, инфрачервена и 

ултравиолетова радиация
•	 Клас „0” съгласно строителните норми във 

Великобритания

Сфери

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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