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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Подрулващи устройства на високоскоростен (38 възела) ферибот за 900 

пасажери.  

ПРОБЛЕМ 
Кавитационни проблеми са установени в тунела на подрулващото устройство 

както от десния така и от левия борд. Годишните ремонти са били 

осъществявани със стъклофибърни покрития или Belzona® 1341, но и двете не 

са били достатъчно удачни и металните загуби в тунела са продължили.   

 

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Следвайки отстраняване на старите покрития полагането на Belzona® 2141 е 

осъществено съгласно модифицирани технологични процедури Belzona Know-

How SOS-1 и SOS-2.  

ФАКТИ 
Последвалата ремонта годишна инспекция, осъществена през 2007 год., е 

установила, че   Belzona® 2141 е осигурила отлична защита, увеличавайки по 

този начин за клиента едногодишния цикъл за докуване на двугодишен. В 

резултат, клиентът е пожелал полагане на покритието и по други незащитени 

с Belzona нарушени повърхнини по морския съд.  
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