
Многофункционален 
машиннообработваем, 
композитен продукт за 
ремонт и възстановяване
Belzona® 1111 (Super Metal) е двукомпонентен полимерен 
материал за ремонт и възстановяване, който представлява 
полимерна система армирана с металокерамика. Този напълно 
машиннообработваем продукт на Belzona® предлага ефективна 
и изгодна алтернатива за решаване на широк кръг от проблеми 
при поддръжката на механично оборудване.

Belzona® 1111 (Super Metal) ще Ви позволи да:  

•	 Опростите рутинната поддръжка 
•	 Намалите нуждата от резервни части 
•	 Намалите времето за престой на оборудването
•	 Подобрите безопасността чрез намаляване на 

огневите ремонтни операции

Belzona® 1111 (Super Metal) не изисква специални умения 
и  инструменти за полагане. Той се свързва с почти всяка 
повърхност и може да бъде обработен машинно с обикновени 
инструменти. Многоцелевият композитен материал не корозира 
и е изключително устойчив към широк кръг от химикали.

Приложенията на Belzona® 1111 
(Super Metal) включват ремонта и 
възстановяването на:  

•	 Износени и надрани валове;
•	 Изтръгнати резби;
•	 Разхлабени шпонки;
•	 Спукани или пробити отливки;
•	 Надрани легла
•	 Увеличени хлабини в леглата на 

лагери и втулки;
•	 Изкривени лица на фланци;
•	 Пробити резервоари и съдове;
•	 Надрани щокове на хидравлични 

цилиндри;
•	 Спукани тръби.

Продуктовa характеристика

възстановяване лица на 
фланци

формоване на износени 
валове

възстановяване  износени легла на 
лагери

формоване на салници
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Belzona осигурява решение за ремонт и поддръжка на вашето оборудване



Belzona® 1111 (Super Metal) е:
 
Лесен за нанасяне 
•	 Лесно смесване и полагане
•	 Без необходимост от специални инструменти
•	 Смесване и използване само на необходимото  

количество 

 Безопасен   
•	 Полимеризацията при ниски температури 

осигурява пожаробезопасност
•	 Отлични електроизолационни характеристики
•	 Без изпаряеми разредители

 Многофункционален 
•	 Напълно машиннообработваем с конвенционални 

инструменти
•	 формоване до точни контури
•	 Полагане на произволни дебелини при едно 

нанасяне
•	 Отлична адхезия към почти всяка повърхност 
•	 Не се свива, разширява или изкривява 

Ефективен 
•	 Много висока товароносимост
•	 Отлична температурна устойчивост
•	 Не корозира
•	 висока химическа устойчивост

възстановяване шийки на валове
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За повече информация, моля обърнете се към вашия регионален представител на Belzona:

СЕНИ ООД
ИндустрИален сервИз

Диагностика

Консултация

Обучение на клиента

Приложения

9000 варна, ул. «Ал. Дякович» 7

Тел./факс: 052 698 606; 630 172

belzona@senyltd.com 

www.senyltd.com 

Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.

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 ISO 9001:2000 и ISO 
14001:2004 .

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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